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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo investigar formas de analisar, apontar diretrizes para enfrentar o 
desafio da avaliação de competências no Ensino Fundamental. Esse desafio surge do fato de que 
as estratégias e os procedimentos de avaliação da escola convencional estão centrados em testes, 
provas e exames que foram concebidos para a avaliação do nível de assimilação, pelo aluno, de 
informações e conhecimentos, e essas estratégias e esses procedimentos não são adequados 
quando se trata de avaliação de currículos dirigidos para a formação de competências. A 
pesquisa se caracteriza essencialmente pela análise documental, com elementos de pesquisa 
participante, tendo como interesse uma rede de escolas que organizou seu currículo em torno de 
competências. Trata-se da escola Lumiar, que desenvolveu uma tecnologia educacional 
inovadora chamada currículo por Mosaico. Além do currículo centrado em competências, o 
Mosaico apresenta outros elementos marcantes, como a metodologia de trabalho baseada em 
projetos de aprendizagem. Os documentos analisados, que compreendem o período entre 2006 e 
2009, englobam o referencial teórico-metodológico e de avaliação, bem como rotinas internas e 
diretrizes para o desenvolvimento de uma versão informatizada do Mosaico, chamada Mosaico 
Digital. A pesquisa, que utiliza como referência três paradigmas educacionais (objetivista, 
subjetivista e dialético), permitiu inferir, em primeiro lugar, que o referencial teórico-
metodológico da escola é coerente com o paradigma dialético, pautado pela valorização do aluno 
enquanto agente, sujeito e protagonista de sua própria aprendizagem, num contexto dialógico, 
em parceria com seus interlocutores. Em segundo lugar, que as estratégias e os procedimentos de 
avaliação, que, de acordo com nesse paradigma, deveriam ser parte integrante do processo de 
aprendizagem e deveriam acontecer na parceria entre o aluno e seus interlocutores, se mostrou, 
incoerentemente, mais alinhada ao paradigma objetivista. A superação dessa incoerência, 
portanto, é condição básica para a adequação do processo de avaliação de competências. Em 
terceiro lugar, que a avaliação de competências no paradigma dialético requer recursos que 
favoreçam a comunicação e interação entre o aluno e seus interlocutores, e que mantenham 
registros dessas interações e do processo de aprendizagem como um todo. Em quarto e último 
lugar, que o Mosaico Digital poderia atender a essas demandas, desde que fosse concebido 
dentro do paradigma dialético e incorporasse recursos tecnológicos adequados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: avaliação de aprendizagem, currículo, competências, tecnologia.  
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ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate ways in which to analyze the challenge posed by the 
evaluation of competencies in Fundamental Education (Grades 1 through 9) and to suggest forms 
in which this challenge can be faced. The challenge arises from the fact that the evaluative 
strategies and procedures of the conventional school are centered on quizzes, tests and exams 
which were conceived for the assessment of the level of assimilation, by the students, of 
information and knowledge imparted to them by the teachers and, therefore, are not adequate in 
the case of the evaluation of competencies. The methods used in the research were, essentially, 
those employed in documental analysis, with the incorporation of elements of participatory 
research. The focus of the research was a network of schools that organized their curriculum in 
the form of competencies. The school network is called Lumiar. It developed an innovative 
educational technology called "Mosaic". Besides focusing on a curriculum organized around 
clusters of competencies, the Mosaic presents other interesting elements, such as a methodology 
based on learning projects and a project databank. The documents that were analyzed cover the 
period of 2006-2009 and include the Theorico-Pedagogical Framework of the school network, its 
Matrix of Competencies, its Methodology, its Evaluative Strategies and Procedures, the 
directives for the development of the "Digital Mosaic", as well as the routine papers of the 
school. The research, which uses as reference three educational paradigms (objectivist, 
subjectivist and dialectical), allowed the following inferences. First, that the theoretico-
pedagogical framework of the school is coherent with the dialectical paradigm, which 
emphasizes the need to value the role of students as agents, subjects and protagonists of their 
own learning, in a dialogical context, in partnership with those with whom they interact. Second, 
that the strategies and procedures of evaluation, which, according to the dialectical paradigm, 
ought to be an integral part of the learning process, taking place in the process of partnership 
between the students and those with whom they interact, were, in reality, more aligned with the 
objectivist paradigm, causing an incoherence in the process which must be eliminated before one 
can discuss the evaluation of competencies in a coherent manner. Third, that the evaluation of 
competencies in the dialectical paradigm requires technological resources that favor and 
facilitate communication and interaction between the students and those with whom they 
communicate and interact and that permit careful registration of these interactions and of the 
learning process as a whole. Fourth, that the "Digital Mosaic", that was implemented in a 
preliminary, beta version, would be able to satisfy these requirements if it were reconceived 
within the dialectical paradigm and were expanded to incorporate more recent technological 
resources (such as Web 2.0).  
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INTRODUÇÃO 
 

Foi quando cheguei à adolescência e cursava os últimos anos do Ensino Fundamental (então 

chamado de Ensino de Primeiro Grau) na rede pública estadual em Ubatuba/SP, que tive 

consciência, pela primeira vez, de que os professores em geral obrigam seus alunos a estudar 

uma grande quantidade de coisas que pouco contribuem para suas vidas. Quem sabe esses 

conteúdos sejam de interesse dos professores? Imaginei eu, inicialmente... Desde então concluí 

que, talvez, nem isso. Como a maior parte das coisas que eu era obrigada a estudar não tinha 

relevância para a minha vida, a única motivação que eu tinha para estudá-las foi obter a média 

mensal de que eu necessitava para prosseguir os estudos. Tendo facilidade para memorizar, não 

enfrentei maiores problemas para atender à “expectativa de aprendizagem” da escola. Entretanto, 

vários colegas não tiveram a mesma sorte. Isso me deixou indignada. Não conseguia aceitar 

passivamente o que me parecia ser uma arbitrariedade. Não entendia como a educação poderia se 

resumir a um processo de memorização de um conjunto de conteúdos e de demonstração da 

capacidade de memorização em provas bimestrais. Eu acreditava que a escola deveria e poderia 

ser muito mais do que isso: acreditava que ali deveríamos aprender coisas úteis para a nossa vida 

- úteis para aquilo que queríamos ser e fazer na vida. 

 

Ao concluir o Ensino Fundamental, decidi prosseguir meus estudos ingressando no Ensino 

Médio (então Ensino de Segundo Grau), cursando a chamada Habilitação Específica do 2o Grau 

para o Magistério - Habilitação Profissional Plena, que substituíra o antigo Curso Normal. Isso 

aconteceu na mesma escola em que eu concluíra o Ensino Fundamental . 

 

Nessa época tive o privilégio de conviver com professoras que tinham uma postura bastante 

crítica em relação à educação, mas com uma diferença: além de terem estudado (e, imagino, 

refletido) bem mais do que eu, elas tinham vivência e experiência, conheciam bem a prática 

escolar. Foram essas professoras as primeiras a me apontar alguns caminhos que levariam para 

uma educação diferente. 

 

Concluí o Magistério em 1993, aos dezoito anos. 

 

Nos anos seguintes da década de 90 importantes mudanças ocorreram na educação brasileira. 

Uma delas foi a aprovação da nova versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDB-EN) que vinha sendo discutida já há algum tempo (pelo menos desde a aprovação da nova 

Constituição Federal de 1988) e que foi aprovada no final de 1996. Além disso, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que iriam tirar um pouco o interesse dos conteúdos 

informacionais disciplinares do currículo para acrescentar-lhes, transversalmente, temas mais 

interessantes e significativos, contextualizados na vida real, também colocaram na pauta de 

discussão da pedagogia nacional a exigência de que o currículo fosse focado também (ou até 

preferencialmente) no desenvolvimento de competências e habilidades (mais do que na 

assimilação de conteúdos informacionais disciplinares), em regra interdisciplinares (ou até 

mesmo transdisciplinares), e que o trabalho pedagógico fosse pautado por uma metodologia 

centrada no desenvolvimento de projetos de aprendizagem voltados para a solução de problemas, 

em que a aprendizagem era ativa, interativa e colaborativa, baseada em pesquisas e investigações 

por parte dos alunos, trabalhando em equipe, não individualmente, em função de um objetivo 

comum. 

 

Aos poucos fui percebendo que havia, na realidade, muita gente interessada em novos 

paradigmas para a educação, e que propostas inovadoras não eram nem escassas, nem tampouco 

recentes. Mas se as coisas eram assim, por que a escola não mudava? Por que tudo parecia 

continuar na mesma? 

 

Em 1994 ingressei no curso de Pedagogia das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo.  

 

Os anos passados na universidade representaram um período de busca mais acentuada por uma 

educação transformadora. Mas, infelizmente, não encontrei muitas respostas na época. A busca 

sempre foi interessante, mas a ausência de respostas satisfatórias era muito frustrante.  

 

Ao longo do meu curso de Graduação, decidi iniciar minha carreira docente. Procurei trabalhar 

em instituições que não massacrassem os alunos com conteúdos inúteis. Tive algumas boas, e 

muitas más, experiências. 

 

Ao final de 1995, dois anos depois de ingressar no curso, um pouco desiludida com a escola, 

decidi abandonar a área da educação escolar. Isso se refletiu um ano mais tarde na minha escolha 

da Habilitação no Curso de Pedagogia ao entrar no quarto e último ano do curso: Supervisão de 



 

26 

 

Ensino nas Empresas (que era uma habilitação voltada, não para escolas, mas para a área 

corporativa de Recursos Humanos).  

 

Ao terminar o curso, em 1997, fui trabalhar na área empresarial, numa empresa de tecnologia, 

mas não com Recursos Humanos: dediquei-me com interesse às tecnologias da informação e 

comunicação ("informática"). Não cogitei, naquele momento, de prosseguir meus estudos na 

Pós-Graduação. Mas minha experiência com a tecnologia foi decisiva para os rumos que minha 

carreira veio a tomar. 

 

No início de 2001, cerca de cinco anos depois de abandonar a educação escolar, tomada por um 

sentimento de que minha verdadeira área era a educação, e não o treinamento corporativo. 

Acabei retornando a trabalhar na área, agora como professora dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, na rede pública municipal de São Bernardo do Campo, SP, na Grande São Paulo. 

Nos sete anos que passei lá, de 2001 a 2007 (inclusive), fui professora de sala de aula, professora 

de apoio no Laboratório de Tecnologia da Informação, formadora de professores no uso 

pedagógico da tecnologia e coordenadora de implantação de espaços diversificados de 

aprendizagens nas escolas, dentre os quais estavam os Laboratórios de Tecnologia da 

Informação.  

 

Foi durante um momento de formação organizado pela Escola do Futuro da Universidade de São 

Paulo (USP) para a equipe da Secretaria de Educação e Cultura de São Bernardo do Campo que 

ouvi falar, pela primeira vez, da experiência da Escola da Ponte, em Portugal. O contato com os 

artigos de Rubem Alves, publicados originalmente no jornal Correio Popular, de Campinas/SP e 

mais tarde transformados em livro, se tornou um novo marco em minha carreira - na verdade, na 

minha vida. Todas as inquietações que me moveram no início de minha formação retornaram de 

forma muito mais contundente. Pesquisei amplamente essa que parecia ser uma proposta 

realmente inovadora até que, em 2004, me deparei com a experiência da Escola Lumiar, aqui 

mesmo em São Paulo, resultado do empreendedorismo social de Ricardo Semler. 

 

A partir desse momento, nenhuma proposta me pareceu tão inovadora como a criada por Semler, 

com o apoio de um grupo de educadores por ele convidados. O grande diferencial, se comparado 

a qualquer outra experiência inovadora, pareceu-me ser justamente o currículo (área que havia 

provocado minha primeira crise com a educação). A proposta da Escola Lumiar ousou 
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abandonar o interesse único nos conteúdos disciplinares constituídos de informações e 

conhecimentos para propor um currículo organizado na forma de conjuntos de competências e 

habilidades. 

 

Como que por presente do destino, tive a honra de ser convidada para trabalhar no Instituto 

Lumiar, entidade mantenedora das escolas Lumiar. Comecei lá em Janeiro de 2008. Minha 

função era a de buscar meios de articular o referencial teórico das escolas com sua prática 

pedagógica efetiva, além de ajudar na criação e implementação do Mosaico Digital, que seria o 

sistema computadorizado de gestão de aprendizagem da Lumiar. Esse software deveria articular 

a matriz de competências (currículo) com um banco de projetos de aprendizagem que seriam 

oferecidos aos alunos (metodologia) e resultar em portfólios de aprendizagem, que seriam os 

registros dos itinerários e percursos efetivos dos alunos nesse processo, que seria usado como 

base para sua avaliação.  

 

No trabalho de coordenação das atividades pedagógicas da rede de escolas me deparei com o que 

hoje considero o grande desafio de uma escola que pretende trabalhar um currículo focado em 

competências e habilidades por meio de uma metodologia de projetos de aprendizagem: a 

avaliação. Não é difícil avaliar, por meio de testes, provas e exames, se os alunos absorveram as 

informações e os conhecimentos que lhes foram passados pelos professores. Mas não parece 

viável avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades por meio desse tipo de 

instrumento. Mas se não por esse, por que tipo de instrumento?  

 

Aqui está a origem do meu interesse em pesquisar especificamente a avaliação de competências 

e habilidades no contexto escolar do Ensino Fundamental. 

 

Mapear o conjunto de competências e habilidades que uma escola espera que seus alunos 

desenvolvam, entender como se dá desenvolvimento de competências e habilidades por parte dos 

alunos, e encontrar formas de avaliar e apresentar esse processo aos próprios alunos e aos 

professores, pais, gestores e mantenedores pode ser a chave para a consolidação e o 

fortalecimento de experiências pedagógicas inovadoras que poderão servir de base para a 

transformação da educação brasileira. 
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No entanto, esse é um mega desafio que requer uma vida inteira para ser adequadamente 

enfrentado. No escopo desta dissertação de Mestrado meus objetivos são bem mais realistas, e, 

por conseguinte, restritos e modestos, como a seguir se verá. 
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I. O PROBLEMA E A PESQUISA  

 

1.1 Contextualização  

 

O inicio deste trabalho, com uma introdução de natureza claramente autobiográfica, teve o 

intuito de deixar claro que esta pesquisa é, em primeiro lugar, parte de uma busca que é essencial 

para mim e que constitui, em aspectos bastante fundamentais, a minha vida, não só como 

profissional, mas também como pessoa. Vista em seu sentido mais lato, uma pesquisa é uma 

busca de respostas e soluções para perguntas e problemas que nos inquietam ou até mesmo 

afligem. Espero ter deixado claro na Introdução que as perguntas e os problemas com os quais 

pretendo lidar nesta dissertação não são, para mim, mero exercício acadêmico: são partes de uma 

busca que vem de longe e que vai continuar além desse momento, provavelmente pelo resto de 

minha vida.  

 

No entanto, é importante, neste estágio da minha vida, obter este grau inicial da Pós-Graduação 

stricto sensu. Por isso, vou procurar acomodar, dentro dos contornos formais e dos limites de 

uma dissertação acadêmica, algo que, na realidade, extravasa de longe esses contornos e limites. 

Uma busca de respostas para questões difíceis e de soluções para problemas que, não raro, 

parecem insolúveis, não comporta, necessariamente, e nem sempre, garantia de respostas e 

soluções claras e distintas que possam ser formuladas na forma de hipóteses que sejam 

empiricamente testáveis, e, uma vez testadas, se mostrem inequivocamente confirmadas ou 

refutadas pelos fatos ou pela experiência. Na verdade, a busca de respostas e soluções muitas 

vezes nos mostra que as perguntas e os problemas não foram inicialmente muito bem 

formulados, que contêm imprecisões, vaguezas e ambiguidades que, não raro, dão às respostas e 

às soluções um sabor nitidamente insatisfatório. 

 

O que fazer numa situação assim?  

 

Uma alternativa seria concluir que as questões e os problemas que nos interessa pesquisar, por 

não serem suficientemente claros, distintos e precisos, e por estarem cheios de vaguezas e 

ambiguidades, não são tais que seja possível transforma-los em uma bem-sucedida dissertação de 

mestrado. Recuso-me a crer que essa seja a única alternativa possível ou mesmo a alternativa 

mais viável. Afinal de contas, as questões mais importantes e interessantes da vida 
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frequentemente vêm revestidas de vaguezas, ambiguidades e imprecisões. Admitir a 

impossibilidade de refletir sobre esse tipo de questão no âmbito de uma dissertação acadêmica é 

equivalente a alijar e deixar fora da vida acadêmica exatamente as questões mais importantes, 

interessantes e candentes da vida, por não ser fácil, ou mesmo possível, enquadra-las nos 

paradigmas de pesquisa vigentes. Estou convicta de que mesmo em relação a essas questões é 

possível pensar com clareza e rigor. Mesmo que essa reflexão não leve a respostas e soluções 

que venham a compelir o assentimento de todos, ela nos ajuda a progredir no nosso 

entendimento das questões, preparando o caminho para respostas e soluções mais satisfatórias.  

 

A opção escolhida, portanto, foi a de procurar dar o formalismo acadêmico necessário e, quanto 

ao rigor científico, não mais do que o suficiente, dada a natureza da pesquisa, a um relato, tão 

fiel quanto possível, posto que feito por alguém que se envolveu em vários estágios do processo, 

de uma pesquisa real, que é uma busca incompleta e, portanto, inacabada, cheia de idas e vindas, 

de trilhas iniciadas e abandonadas, de outras percorridas, talvez, depressa demais, mas com a 

firme intenção de trazer uma contribuição à educação que extrapole o subjetivismo de um só 

ponto de vista. 

 

1.2 O Problema  

 

O Século XX nos deixou, ao terminar, um saldo de grandes realizações – ao lado de todas as 

suas grandes frustrações, quase todas elas o resultado de iniciativas e empreendimentos que 

frutificaram na segunda metade do século: desenvolvimento de novas tecnologias, crescimento 

exponencial do conhecimento, facilidade de acesso à informação, intensificação das relações 

interpessoais e internacionais (agora também mediadas pela tecnologia) e uma verdadeira 

revolução nas formas de produção e distribuição – ainda longe de democráticas – de bens e 

serviços, na produtividade das empresas e nas formas de gestão do trabalho. 

 

A globalização, a abertura dos mercados à concorrência internacional, a necessidade, no Brasil, 

de agregar a uma economia agroexportadora e, no plano industrial, de Segunda Onda, para usar a 

expressão da Alvin Toffler, uma economia de serviços, de Terceira Onda, que se valha de forma 

eficaz e eficiente das novas tecnologias de informação, comunicação e, por que não dizer, de 

transporte, estão a forçar as políticas e as economias dos países, como é o caso do Brasil, a rever 

e aprimorar as exigências para a formação pessoal e profissional.  
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Diante desse quadro de extensas e profundas transformações, do século XXI se está a exigir uma 

verdadeira revolução na educação, que só será verdadeiramente uma revolução se acompanhada 

de outra revolução, social, econômica e política. 

 

As modalidades tradicionais de formação, centradas na transmissão e absorção de informações, 

não são mais suficientes em contextos em que a informação está disponível em enormes 

quantidades e o acesso a ela é relativamente fácil.  

 

Aprender, nesse novo ambiente, muito mais do que simplesmente absorver e armazenar 

informações, é desenvolver capacidades, construir competências e habilidades, tornar-se capaz 

de fazer aquilo que não se sabia ou conseguia fazer antes.  

 

O produto do aprender, mais do que um mero saber, o mais das vezes é um ‘saber-fazer’, embora 

o ‘saber’ também seja necessário. 

 

Semanalmente, jornais e revistas publicam artigos sobre esses assuntos, chamando a atenção da 

sociedade brasileira para a necessidade de aperfeiçoar o desempenho de nossas instituições 

educacionais, a fim de garantir uma formação mais adequada dos alunos, que serão os futuros 

trabalhadores, profissionais liberais, empreendedores e líderes da nação (e, por que não dizer, os 

engenheiros de seu próprio destino e construtores de sua própria vida). 

 

Uma educação de qualidade é a grande exigência de um mundo globalizado que se comunica na 

velocidade do pensamento1.  

 

Essa educação de qualidade está ligada à formação para a cidadania mas também às exigências 

do mundo do trabalho que requer, deseja e busca:  

 

• Pessoas criativas, flexíveis e versáteis (com "cabeças bem feitas")2, mais do 

que especialistas super informados (com "cabeças cheias"); 

                                                

1A imagem vem do título de um livro de Bill Gates: Business @ the Speed of Thought (Negócios na Velocidade  do 
Pensamento – tradução nossa). O livro foi escrito em colaboração com Collins Hemingway e publicado em 1999. 
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• Profissionais compromissados com a necessidade de educação continuada e 

permanente e com a aprendizagem anytime, anywhere; 

• Indivíduos capazes de encarar as coisas de forma sistêmica, de descobrir 

relações e padrões, dispostos a enfrentar desafios e prontos para agir de forma 

proativa, abrangente e colaborativa;  

• Pessoas que manifestem, através de sua conduta, valores, atitudes e posturas 

humanas tão bem cultivadas quanto suas qualidades acadêmicas e 

profissionais. 

 

Mas essa exigência não está apenas relacionada ao mundo de trabalho. Uma sociedade complexa 

como esta pode expor os cidadãos a muito mais desigualdades e injustiças sociais do que as que 

hoje imperam. “Nosso país enfrenta grandes crises: econômica, de cidadania, de justiça, de falta 

de ética, de corrupção, de violência, de desemprego, de falta de sonhos...” (ALMEIDA, 1998, 

p.34). A mudança da realidade depende da ação consciente e crítica dos próprios cidadãos, que 

em vez de meros expectadores passivos, obedientes e conformados, precisam se transformar em 

agentes críticos e capazes de usar as próprias mãos na busca da transformação social. A 

formação desse sujeito não condiz, nem de longe, com a oferecida pela escola tradicional. Nem, 

também, é tal formação encontrada no mundo das mídias modernas, nem na Igreja, nem nos 

partidos políticos. Ela é um objeto raro. E por isso esta dissertação vai buscar onde pode haver 

um nicho de competência que pode vir a construí-la: a escola - mas não a escola tradicional: uma 

escola que é preciso reinventar.   

 

Diante desse quadro, parece difícil que a educação escolar consiga elevar-se à altura da demanda 

sem se transformar radicalmente. Meras reformas no seio do paradigma vigente não surtirão o 

efeito desejado. É preciso encarar com seriedade a alternativa de buscar um novo paradigma. Foi 

isso que tentou Summerhill3 e que estão tentando Sudbury4, a Escola da Ponte5 e a Escola 

                                                                                                                                                       

2 As expressões ‘cabeças bem feitas’ e ‘cabeças cheias’ vêm de Morin (2003). 
3 Fundada em 1921, por A. S. Neill, em Suffolk, Inglaterra, Summerhill é uma escola baseada nas ideias de liberdade, 
democracia e autodeterminação “proclamadas por pensadores progressistas [...] da primeira metade do século XX” 
(FROMM in NEILL, 1980, p. 18). Em Summerhill essas ideias são levadas às últimas consequências, pois os alunos 
decidem absolutamente tudo o que querem fazer, não apenas no que se refere ao que querem aprender (desde 
queiram aprender algo), mas também são responsáveis por seu tempo e sua vida dentro da escola. Os professores 
oferecem aulas, mas os alunos as frequentam apenas se quiserem, de acordo com sua faixa etária ou o nível de seu 
interesse. Em Summerhill não há exames ou provas, e os métodos de ensino, quando ocorrem situações de ensino, 
não são inovadores. Parte-se do princípio de que não é o ensino que faz a diferença na qualidade da aprendizagem, 
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Lumiar, entre várias outras. É essa sua característica, assim percebida, que torna interessante o 

trabalho delas.  

 

Todos os instrumentos de avaliação de desempenho escolar brasileiro, tanto os nacionais como 

os internacionais, apontam para uma realidade muito aquém do aceitável para qualquer nação, 

especialmente para uma que já é a sexta economia do planeta e ostenta a ambição de 

rapidamente se tornar, pelo menos, a quinta.  

 

Nicholas Negroponte, em palestra proferida em 20046, propôs que a radicalidade das mudanças 

que se decidem promover no sistema escolar normalmente é inversamente proporcional à 

qualidade que se atribui a esse sistema. Se o sistema é avaliado como de boa qualidade pelos 
                                                                                                                                                       

mas sim o interesse natural e espontâneo do aluno. Lá não existe hierarquia, e os alunos são estimulados a viver em 
democracia, sem medo dos adultos ou de sua autoridade (NEILL, 1980).  
4 Sudbury Valley School foi fundada em 1968, por Daniel Greenberg, em Framingham, Massachusetts, Estados 
Unidos. O mote da escola, revelado na home page do site, é “Individualidade e Democracia: Uma Forma de Vida” 
(Vide <http://sudval.org/>). Sudbury, a exemplo de Summerhill, se enquadra numa categoria de escolas que devem 
ser classificadas como mais do que simplesmente democráticas: ela é libertária, laissez-faire. Baseando-se no ideal 
de liberdade e no impulso natural para a aprendizagem, ambos enfatizados por Jean-Jacques Rousseau (1968, pp. 22, 
67-69), seu fundador acredita que, do mesmo modo que até os cinco anos as crianças aprendem tudo de que 
necessitam (andar, falar etc.) sem um programa formal de ensino, elas devem continuar aprendendo tudo o mais de 
que necessitam para a vida sem intervenções intencionais, mas apenas com o apoio da escola ou de adultos, quando 
esse apoio é solicitado por elas. Por isso, a escola não lhes oferece, a menos que solicitada pelos alunos, atividades 
como aulas, tarefas para casa e avaliações. Na verdade, Sudbury não tem nem mesmo um currículo pré-estabelecido 
que seus alunos devam cumprir. Os alunos aprendem apenas o que querem, durante o tempo que escolhem e da 
forma que desejam, inclusive na forma de aulas tradicionais, se assim o desejarem e solicitarem que a escola as 
ofereça. (Vide <http://www.sudval.com/05_underlyingideas.html#09>; 
<http://sudval.org/05_underlyingideas.html#02>; <http://sudval.org/05_underlyingideas.html#05>; 
<http://sudval.org/05_underlyingideas.html#07> e <http://sudval.org/05_underlyingideas.html#010>. Acesso em: 25 
Mai. 2012.) 
5 A Escola Básica da Ponte, ou simplesmente Escola da Ponte, é uma escola pública localizada em Vila das Aves, 
distrito do Porto, em Portugal. Até 1976, ela era apenas mais uma escola da rede de ensino a que pertence. No 
entanto, desde então, teve início um projeto interno e coletivo de reestruturação de sua essência, chamado ‘Fazer a 
Ponte’, em que ela foi rompendo com o modelo educacional tradicional então vigente. Suas características 
peculiares incluem desde a organização física, sem salas de aula, composta de espaços compartilhados de 
aprendizagem, até, e essencialmente, uma nova maneira de organizar seu currículo (flexível, em relação ao 
programa previsto pelo Ministério da Educação, e aberto, por permitir que assuntos de interesse dos alunos sejam 
incluídos no projeto pedagógico), metodologia (baseada em projetos individuais e coletivos, planejados e 
monitorados pelos próprios alunos, em parceria com seus professores orientadores) e avaliação (que inclui 
necessariamente a autoavaliação, e ocorre somente quando o aluno se sente preparado). Os alunos se agrupam de 
acordo com seu nível de sua competência para autonomamente planejar suas atividades, se organizar e pesquisar o 
que é de seu interesse. Na Escola da Ponte um conjunto de dispositivos pedagógicos, dentre os quais se destaca a 
assembleia coordenada pelos próprios alunos, garante a vivência dos princípios de liberdade, autonomia e cidadania 
que, ao lado da solidariedade e da democracia, são muito valorizados. Destaca-se também o fato de os pais dos 
alunos estarem “fortemente implicados no processo de aprendizagem dos alunos e na direção da Escola”. Vide 
PACHECO in CANÁRIO; MATOS e TRINDADE, 2004, pp. 81-104, e também 
<http://beta.escoladaponte.com.pt/ponte/projeto>. (Acesso em: 17 Mai. 2012.) 
6 Vide Site do Simpósio: <http://www.k12schoolnetworking.org/2004/international.html#negroponte> (Acesso em: 
29/03/2010). 
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seus usuários e pela sociedade em geral, os responsáveis por ele em regra consideram arriscado 

submetê-lo a mudanças radicais: existe sempre o risco de que possa ficar pior do que estava... Se, 

contudo, o sistema é avaliado como de má qualidade, torna-se menos arriscado promover 

mudanças mais contundentes. Afinal de contas, muito pior do que está dificilmente ficará... 

Negroponte, com sua tese instigante, viu no Brasil exemplo de um país de onde poderia surgir 

uma proposta de transformação radical na educação - porque a avaliação da educação brasileira, 

por critérios internacionais, como o Program for International Student Assessment (PISA - vide 

adiante, nota de rodapé 11) -, sempre  se revelou como de péssima qualidade. A análise de tais 

questões é mais complexa e foge do objeto desta investigação, pois, sem aprofundar muito a 

discussão, pode-se saber que o investimento médio por alunos nos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de US$ 8.961,00 contra US$ 2.416,00 do 

Brasil7. Assim, o grau de comparação possível entre os sistemas passa por variáveis complexas e 

cuja análise exigiria novos estudos, que, aliás, vêm sendo feitos em nosso país e pela própria 

OCDE.  

 

Além de tudo, aceitar parâmetros “objetivistas” para fundamentar este trabalho de mestrado nos 

levaria à contradição de trazer dados para mostrar a incompetência da escola brasileira e, em 

seguida, propor uma visão de avaliação dialética como parâmetro para dirigir a escola e seu 

currículo. Optamos por considerar os dados da OCDE como apenas pano de fundo para entender 

a incompetência dos projetos escolares tradicionalistas e objetivistas.   

 

Por isso, acrescenta-se aos argumentos anteriores em favor de uma transformação radical da 

educação, que se aplicam até mesmo a países ou regiões cujo sistema educacional é considerado 

de boa qualidade (como é o caso da Finlândia, da Coréia do Sul, de Hong Kong, de Taiwan), um 

argumento retirado da situação específica do Brasil: dada a má qualidade da educação brasileira, 

não bastam reformas, mudanças localizadas dentro do sistema de ensino, reformando-o e 

aperfeiçoando-o de forma incremental, e, assim, preservando o paradigma adotado. Aqui se faz 

necessária uma intervenção bem mais radical – talvez revolucionária mesmo -, com atenção 

maior em transformação do que em reforma. 

 

                                                

7 Vide <http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/educacao-na-midia/21529/opiniao-os-desafios-
da-educacao> (Acesso em: Acesso em: 04/06/2012). 
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Essa mudança, conforme sugere Chaves8 no site Nova Escola9, deve englobar, dentre outros 

aspectos, uma nova visão da educação, uma nova concepção de aprendizagem, um novo 

currículo, uma nova metodologia, uma nova forma de realizar a avaliação da aprendizagem, e 

uma nova forma de gestão. 

 

A nova visão da educação deve abandonar a compreensão da educação como um mero processo 

de transmissão de informações e conhecimentos, de uma geração para a outra, para entendê-la 

como um processo de desenvolvimento humano (DEWEY, 2011; FREIRE, 2011a, 2011b; 

MORAN, 1999)10. Segundo essa visão os seres humanos nascem sem saber fazer nada, e, por 

isso, são dependentes e incapazes de assumir responsabilidade por sua vida, mas são dotados de 

uma incrível capacidade de aprender – e a educação é a forma pela qual eles desenvolvem, por 

meio das atividades planejadas pela sociedade – no nosso caso, da escola – as competências e 

habilidades necessárias para adquirir autonomia, independência e, assim, participação social.  

Partindo dessa visão de educação, a aprendizagem deixa de ser o meio pelo qual o ser humano 

absorve as informações e os conhecimentos transmitidos por outra pessoa, e passa a ser o 

processo pelo qual ele desenvolve competências e habilidades, a partir do saber existente. 

Segundo Senge, “através da aprendizagem nós nos tornamos capazes de fazer algo que nunca 

havíamos sido capazes de fazer antes” (SENGE, 1990, p. 14 – tradução nossa). Aprender é, 

portanto, um processo ativo de construção de capacidades e de desenvolvimento, e esse processo 

se dá por meio da interação do aprendente com o mundo que o rodeia e com os seres humanos 

com os quais ele convive. Nesse sentido, o currículo escolar não deve estar centrado em 

conteúdos disciplinares constituídos por informações e conhecimentos, mas em competências e 

habilidades. 

 

                                                

8 Eduardo Chaves foi Presidente do Instituto Lumiar (ONG criada pela Fundação Semco) de 2007 a 2009. 
9 Enquanto presidente do Instituto Lumiar Eduardo Chaves sistematizou o referencial teórico das escolas, que foi 
publicado no site do Instituto Lumiar (<http://www.lumiar.org>). Após deixar o cargo, ele criou o site Escola Nova 
(<http://www.escolanova.net>) para preservar a memória do referencial teórico produzido. Portanto, o conteúdo 
deste site é o mesmo disponibilizado no site oficial do Instituto Lumiar sob sua gestão. As ideias expostas acima 
encontram lugar na "Proposta Pedagógica", que é parte desse material. Link da Proposta Pedagógica: 
<http://www.escolanova.net/pages/proposta.htm> (Acesso em: 29/05/2012). 
10 A versão mais difundida dessa visão de que a educação é um processo de transmissão de informações e 
conhecimentos de uma geração para outra, preservando a tradição cultural de um grupo e reproduzindo as estruturas 
sociais, encontra-se na obra de Émile Durkheim. John Dewey e os escolanovistas em geral criticaram essa visão – e 
Paulo Freire lhe deu a extrema unção. No entanto, ela parece se recusar a morrer e ser enterrada.  
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Sendo a aprendizagem de competências e habilidades um processo ativo, interativo e 

colaborativo, a melhor metodologia para o seu desenvolvimento ou construção é aquela 

“centrada em problemas”, “baseada em projetos” e “focada na investigação” (CHAVES, 

PARAVENTI e GRANDI, 2010, p. 103). Essa aprendizagem favorece a criação, a pesquisa, a 

resolução de problemas, a autoria. Dessa forma, aulas expositivas, por normalmente 

contribuírem pouco para esse tipo de aprendizagem por parte dos alunos, não devem ter lugar na 

escola (a não ser para atender às demandas dos alunos que já estão interessados em um 

determinado assunto e desejosos de ouvir uma exposição de natureza integradora sobre ele, pois, 

nesse caso, aulas expositivas podem ser úteis), devendo ser substituídas por projetos de 

aprendizagem. 

 

Concepções como essas, de educação, aprendizagem, currículo e metodologia vêm sendo 

amplamente discutidas em todo o mundo11, inclusive, em países ou regiões onde os índices de 

desempenho da educação escolar já são excelentes12, como é o caso dos já mencionados 

Finlândia, Coréia do Sul, Hong Kong e Taiwan, mas têm encontrado no Brasil, como 

‘profetizou’ Negroponte, campo fértil. 

 

Inúmeras experiências reformadoras são encontradas aqui no Brasil, mas poucas são as 

experiências de transformação radical da educação. 

 

A Escola Lumiar é uma delas. É por isso que, mesmo para quem já trabalhou lá, se torna 

interessante aprofundar o entendimento dessa experiência.  

 

                                                

11 Programas como o Innovative Schools da Microsoft têm promovido, ao redor do mundo, a ampla discussão dos 
caminhos possíveis para que se alcance uma educação verdadeiramente inovadora. 
12 Desde 2000 a Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) desenvolve o Program for 
International Student Assessment (PISA), que é uma avaliação realizada a cada três anos, que visa a verificar o 
desempenho de alunos de quinze anos de idade em algumas áreas do conhecimento (e, mais recentemente, em 
algumas competências). Além dos países que pertencem à OECD, alguns outros países são convidados a participar, 
e o Brasil tem participado como convidado desde o início do programa em 2000. No primeiro ano do projeto 43 
países participaram: em 2003, 41; e, em 2006, 57. Resultados de 2003: Leitura: 1º Finlândia, 2º Coréia do Sul, 3º 
Canadá, 4º Austrália, 38º Brasil. Ciências: 1º Finlândia, 2º Japão, 3º Hong Kong, 4º Coréia do Sul, 40º Brasil. 
Matemática: 1º Hong Kong, 2º Finlândia, 3º Coréia do Sul, 4º Holanda, 41º Brasil. Solução de Problemas: 1º Coréia, 
2º Hong Kong, 3º Finlândia, 4º Japão, 39º Brasil. Resultados de 2006 – Leitura: 1º Coréia do Sul, 2º Finlândia, 3º 
Hong Kong, 4º Canadá, 50º Brasil. Ciências: 1º Finlândia, 2º Hong Kong, 3º Canadá, 4º Taiwan, 52º Brasil. 
Matemática: 1º Taiwan, 2º Finlândia, 3º Hong Kong, 4º Coréia do Sul, 54º Brasil. Há outras avaliações de 
desempenho, tanto nacionais quanto internacionais, mas PISA tem sido reconhecida como uma das mais confiáveis. 
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Em redes públicas de ensino a busca pela inserção de competências e habilidades no currículo se 

tornou frequente e, o que se observa, é certo consenso entre os profissionais da educação de que 

este é o caminho a seguir – e que é um caminho irreversível –, embora, nem por isso, 

necessariamente fácil. Reconhece-se, também, que, por um bom tempo, dada a existência de 

elementos profundamente arraigados na cultura educacional brasileira, a ênfase no 

desenvolvimento de competências e habilidades vai ocupar lugar secundário em relação à ênfase 

na transmissão e absorção dos conteúdos disciplinares convencionais.  

 

A alfabetização e o letramento são exemplos claros do consenso que há nas instituições 

educacionais de que certas competências e habilidades são imprescindíveis no processo de 

desenvolvimento dos alunos, sendo prioridades absolutas em termos de expectativas de 

aprendizagem da escola, desde sempre.  

 

Outras competências e habilidades, como a capacidade de buscar informações, ou de analisar e 

estabelecer relações entre elas, ou ainda de avaliar e construir novos conhecimentos a partir 

delas, bem como a capacidade de aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas, tudo 

isso tem sido introduzido no currículo especialmente desde 1996, quando os PCN trouxeram essa 

reflexão à tona. Competências e habilidades voltadas para o relacionamento interpessoal, como 

capacidade de liderança, ou de trabalho em equipe, e para a comunicação, como saber ouvir, 

fazer perguntas, argumentar, também têm sido acrescentadas aos currículos. Profissionais da 

educação qualificados não hesitam em argumentar em favor desses novos componentes 

curriculares. 

 

A partir dos PCN a rede escolar pública também tem se esforçado por incluir a metodologia de 

projetos em seu repertório - sem, contudo, abandonar o ensino convencional. Em nível de 

discurso pedagógico, porém, há razoável aceitação da proposta metodológica voltada para 

projetos de aprendizagem.  

 

O que se observa, no entanto, é que pouco se tem discutido no âmbito escolar sobre os processos 

de avaliação necessários para aferir o desenvolvimento competências e habilidades - quaisquer 

que sejam, e qualquer que seja a metodologia utilizada para desenvolvê-las.  
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Não é difícil reconhecer e admitir, como já se ressaltou, que testes, provas e exames não são 

instrumentos eficazes na avaliação de competências e habilidades. Mas é difícil encontrar novas 

formas de avaliação que sejam adequadas a essa finalidade. 

 

Mesmo em experiências realmente inovadoras, como é o caso da escola Lumiar13, nas quais o 

currículo é totalmente baseado em competências e habilidades, e a metodologia inteiramente 

centrada em projetos, a avaliação se mostrou a parte mais vulnerável do processo. Especialmente 

porque a avaliação de competências e habilidades requer um acompanhamento muito mais 

cuidadoso do aluno, conhecimento dele, interação com ele, durante o processo de sua 

aprendizagem. 

 

Almeida14 (2008) menciona, em artigo15 sobre a Escola Lumiar, que a avaliação era “válida e 

consistente”, até que a escola começou a crescer e o “sistema artesanal de registro” deixou de 

ser suficiente. Almeida (id. ib.) sugere, então, que “algo sofisticado em tecnologia seria 

necessário para dar conta da tarefa”. E, neste ponto, encontra-se uma direção, uma proposta de 

caminho a seguir. 

 

Entretanto, o próprio Almeida (id. ib.) aventou, posteriormente16, a possibilidade de que o 

problema dos resultados inconsistentes dos processos de avaliação da Escola Lumiar poderia ser 

um sintoma de que o currículo ou outros aspectos da proposta pedagógica da escola poderiam 

conter inconsistências. Usando a analogia proposta por Almeida (id. ib.) na ocasião, os 

resultados da avaliação poderiam funcionar apenas como um termômetro que, indicando um 

estado febril, explicitaria um problema no corpo, e não um problema em si mesmo.  

                                                

13 Conforme mencionei na Introdução fui diretora pedagógica do Instituto Lumiar, responsável pela orientação e 
supervisão pedagógica da rede de escolas Lumiar (<http://www.lumiar.org.br>). Até Abril de 2009, quando deixei a 
instituição, havia três escolas na rede, sendo, uma privada, sem fins lucrativos, em São Paulo, que atendia alunos de 
Creche (incluindo berçário), Educação Infantil e Ensino Fundamental de nove anos; uma pública, rural, fruto de uma 
parceria entre o Instituto Lumiar e a Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal/SP, que atendia alunos de 
Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental; e uma privada, sem fins lucrativos, bilíngue, 
também localizada na área rural do município de Santo Antônio do Pinhal/SP, e que também atendia alunos da 
Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental. 
14 Fernando José de Almeida foi presidente do Instituto Lumiar no período entre 2006 e 2007. 
15 Vide ALMEIDA, CHAVES, RALSTON e SEMLER, 2008. O livro foi publicado pela Microsoft, e reúne cinco 
artigos escritos por pessoas envolvidas com o Programa Escolas Inovadoras da Microsoft e com a escola Lumiar. A 
escola fez parte desse Programa da Microsoft desde a criação deste, em 2007, até o ano de 2009, período em que 
recebeu investimentos da Microsoft a fim de consolidar e tornar replicável seu modelo inovador de educação. 
16 O questionamento ocorreu durante reunião de orientação, durante o ano de 2011, uma vez que o autor citado é o 
professor orientador desta dissertação de mestrado. 
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De fato, não é necessária uma pesquisa científica para identificar alguns dos diversos desafios 

que marcam uma proposta inovadora como a da Escola Lumiar. Basta conviver algum tempo 

com a rotina interna, em certos momentos até caótica, da escola, para constatar que há diversos 

fatores que dificultam a implementação da proposta idealizada por seu fundador e demais 

parceiros, que viram no ideário da escola algo bastante perto do ideal que se imagina de uma 

escola, e algo bem distante do que se pode chamar de inconsistente. 

 

Dentre os problemas que se observam encontra-se a imprecisão do próprio conceito de 

competência, que é a base do currículo. 

 

No entanto, a já citada convivência não deixa dúvida àqueles que participam desse ambiente 

absolutamente diferente que as vivências diversificadas proporcionadas aos educandos e a 

possibilidade de reorientação desburocratizada das práticas pedagógicas, definida a partir de 

discussões democráticas dentro da comunidade escolar, oferecem aos alunos experiências de 

aprendizagem muito interessantes e promissoras. 

 

Nesse caso, se a avaliação for considerada um mero termômetro, como sugeriu Almeida (2011), 

a conclusão a que se poderia chegar é de que é ‘o termômetro’ que está apresentando um 

problema, como era o entendimento inicial, e não ‘o corpo’, sendo necessário corrigir o 

problema do termômetro, ou substituí-lo, se for o caso (sem prejuízo das correções de rumo 

necessárias no currículo e na metodologia). 

 

Há, no entanto, uma terceira hipótese possível para o problema. A de que ambos, termômetro e 

corpo, apresentem problemas. Nesse caso, não bastaria uma análise dos processos de avaliação 

da Escola Lumiar. Nem tampouco uma análise do currículo, da metodologia e dos outros 

aspectos da escola. Nesse caso seria necessária uma análise sistêmica da escola em sua proposta 

pedagógica e dos indicadores de temperatura ou do êxito da escola e da aprendizagem daí 

oriunda. 

 

Após muito refletir sobre essas questões, foi esse o percurso, de certa forma, escolhido.  
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Somente uma análise global do currículo, da metodologia, da avaliação e da proposta teórico-

pedagógica da escola como um todo poderia fornecer subsídios para uma conclusão mais 

confiável (e, consequentemente, mais responsável) em relação aos resultados da aprendizagem 

dos educandos dentro de uma proposta de currículo orientado para o desenvolvimento de 

competências e habilidades e de uma metodologia centrada em projetos de aprendizagem. 

 

No entanto, como foi ressaltado no final da introdução, um trabalho com esse escopo é tarefa de 

uma vida inteira - ou, no mínimo, para um projeto de tese de doutorado.  

 

Assim, neste trabalho, a pergunta, ou o problema, é: supondo que a questão do currículo esteja 

adequadamente resolvida, isto é, as competências e habilidades que a escola espera que os alunos 

desenvolvem ao longo de sua permanência lá estejam adequadamente definidas e mapeadas; 

supondo que a questão da metodologia de projetos também esteja adequadamente equacionada, e 

a escola possua um banco de projetos rico e diversificado, que se constituam em alternativas 

viáveis e redundantes para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no 

currículo; supondo que questões organizacionais, disciplinares e outras estejam satisfatoriamente 

resolvidas; qual é exatamente o desafio que a questão da avaliação de competências e 

habilidades coloca para a escola, e como esse desafio pode ser enfrentado?  

 

É evidente que, ao discutir a avaliação, posto que ela seja sempre avaliação de  algo 

desenvolvido de alguma forma, será impossível deixar totalmente de lado questões relativas ao 

currículo e à metodologia. No entanto, o interesse principal estará na avaliação - como, de resto, 

fica claro no título deste trabalho e era minha intenção original. E, naturalmente, a "matéria 

prima" é o que eu conheço da Lumiar -- da leitura de documentos produzidos dentro da escola e, 

naturalmente, do fato de que trabalhei lá. Nenhuma pesquisa digna do nome pode ignorar esse 

fato, ou omiti-lo do quadro de análise. É a partir de minha vivência que os documentos dessa 

importante experiência educacional vão ser analisados e deles poder-se-á tirar conclusões ou 

indicativos de caminhos inovadores. 

 

1.3 A Pesquisa e seu Método  

 

Considerando a natureza do objeto de pesquisa do presente trabalho, que é compreender se e 

como é possível avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades em uma escola 
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que se propõe não apenas a incorporar competências e habilidades em seu currículo, mas 

também a ajudar seus alunos a desenvolverem essas competências e habilidades por meio 

da metodologia de projetos, tendo como contexto e referência o trabalho da Escola Lumiar com 

seus alunos do Ensino Fundamental, a abordagem aqui adotada é essencialmente qualitativa.  

 

Em termos metodológicos trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, com elementos 

de pesquisa participativa, posto que vivenciei parte do que estava acontecendo na Lumiar na 

época em que essa discussão estava sendo realizada e disponho de registros fidedignos dessa 

vivência.  

 

Os dados essenciais para o presente trabalho foram extraídos de documentos da escola, 

qualificados mais adiante, em especial de textos que descrevem sua proposta pedagógica, de 

registros cotidianos e outros documentos, aos quais tive acesso quando fui diretora pedagógica 

do Instituto Lumiar e, interinamente, coordenadora pedagógica da rede das escolas Lumiar, em 

São Paulo e em Santo Antônio do Pinhal.  

 

Ressalto que as atas de reuniões, embora sejam documentos ricos, são apenas ‘janelas de olhar’, 

fragmentos de discussões que, sozinhos, provavelmente não teriam muito significado, mas, como 

complementos dos documentos mais densos, como os Planos Escolares e outros documentos 

internos, adquirem valor enquanto relatos pontuais do que de fato era vivido na escola. 

 

Embora seja uma metodologia “pouco explorada não só na área da educação como em outras 

áreas das ciências sociais” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38), “o uso de documentos em 

pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que deles podemos extrair e 

resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita 

ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e 

sociocultural” (SÁ-SILVA, 2009, p. 2). 

 

Essa metodologia consiste da coleta, organização e análise de informações contidas em 

documentos, para posterior elaboração de síntese (SÁ-SILVA, 2009, p. 4). Normalmente nessa 

modalidade de pesquisa, “os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento 

analítico, são ainda matéria prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 

investigação e análise” (SEVERINO, 2007, p. 123) e aí, talvez, resida a maior riqueza do 
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material selecionado. Não se tratam apenas de materiais oficiais, técnicos, revisados e preparados 

para divulgação externa. Antes, tratam-se de documentos que retratam a vida real, a prática 

cotidiana de uma instituição escolar, sem ‘máscaras’, com todas as contradições e êxitos 

explicitados. 

 

Nesse sentido, os efeitos negativos advindos do fato de muitas vezes ser possível que a escola 

não execute integralmente o que está previsto na documentação que, em tese, norteia sua prática 

(GUBA e LINCOLN, 1981 apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 40), são minimizados, pois a 

documentação formal é complementada por documentos de caráter menos formal, que revelam 

com mais clareza e consistência a prática pedagógica efetiva da escola. 

 

Considerando que as práticas avaliativas de competências e habilidades no contexto escolar são 

ainda escassas, e, quando existentes, estão em processo de maturação, como é o caso da Lumiar, 

conforme se verá adiante, a opção por essa metodologia encontra suporte na afirmação de 

Cellard, quando ele diz que “a análise documental favorece a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros” (apud SÁ-SILVA, 2009, p. 2 – grifo nosso). Mais do que 

observar um fenômeno consolidado, a análise documental permite investigar o fenômeno, 

inclusive, enquanto ele está em processo de maturação. 

 

A análise dos dados foi realizada à luz de três dos principais paradigmas de educação, conforme 

será detalhado no Capítulo V. As categorias de análise dos dados, portanto, foram definidas com 

base na bibliografia de referência. 

 

Os documentos analisados na presente pesquisa agrupam-se em duas categorias: Teórico-

metodológicos e de Avaliação. 

 

Os primeiros referem-se à proposta pedagógica da escola, que evidenciam, de forma global, 

dentro de qual paradigma se situa a própria escola. Os segundos referem-se às propostas e 

práticas avaliativas propriamente ditas. 

 

Os segundos são parte integrante dos primeiros, e merecem destaque por se referirem 

especificamente ao objeto de estudo da presente pesquisa. Assim, serão listados a seguir os 
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documentos da categoria teórico-metodológica, e, na sequência, serão destacados os trechos dos 

documentos que tratam especificamente de avaliação. 
 

Quadro 1 - Qualificação dos Documentos Teórico-Metodológicos 
 
1) Escola Lumiar Fase II: Desenvolvimento 
a) Data: 23/08/2006 
b) Autor: presidente do Instituto Lumiar (gestão 2006-2007) 
c) Descrição: documento escrito pelo então recém-assumido presidente do Instituto Lumiar, dirigido à 
equipe escolar, em que ele resume o histórico da escola após uma recente superação do modelo inicial, ainda 
um tanto experimental, o que resultou na ruptura com a equipe que estava à frente do instituto e da escola 
até aquele momento, e aponta diretrizes da chamada “Fase II” da escola. O documento trata desde questões 
referentes à fundamentação teórica da escola, até questões práticas de organização do cotidiano da escola, 
como instituição de grupos de estudo, contratação de equipe, e até aquisição de recursos e equipamentos 
para a escola. O documento traz ainda, anexo, um documento datado de Maio de 2006, escrito pelo 
consultor da Microsoft que era responsável por acompanhar o projeto Lumiar, com informações sobre a 
participação da escola no Programa Escolas Inovadoras da Microsoft, bem como outro anexo, datado de 
Setembro de 2004, referente ao sistema de gestão da aprendizagem que seria desenvolvido futuramente, 
chamado Mosaico Digital17, sendo este último de grande relevância para a presente pesquisa, pois está no 
cerne da proposta pedagógica da escola, materializando não apenas a proposta curricular e metodológica, 
mas também seus processos de avaliação. 
 
2) O Mosaico e o Mosaico Digital 
a) Data: Agosto de 2007 
b) Autores: presidente (gestão 2007-2009) e assessores do Instituto Lumiar. 
c) Descrição: documento escrito pelo então recém-assumido presidente do Instituto Lumiar, dirigido à 
equipe que desenvolveria o sistema de gestão da aprendizagem Mosaico Digital. O documento trata não 
apenas das especificações técnicas do sistema, com sua matriz de competências e habilidades, formulários 
de cadastro de projetos e de avaliação, mas também traz uma discussão sobre os pressupostos que embasam 
a proposta da Lumiar, bem como reflexões sobre o currículo e a metodologia, incluindo uma análise dos 
PCN. 
 
3) Plano Escolar 2007 
a) Data: 12/09/2007 
b) Autor: equipe escolar 
 
4) Relatório de Reunião na Secretaria de Educação (SEE-SP) 
a) Data: 27/12/2007 
b) Participantes: coordenador da COGSP (Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande 
São Paulo) e sua assistente, diretora regional de ensino da região Capital – Centro, e presidente do Instituto 
Lumiar (gestão 2007-2009). 
c) Descrição: relatório redigido pelo presidente do Instituto Lumiar, detalhando os pontos discutidos na 
reunião que acertou a situação da escola perante a Diretoria de Ensino, considerando as especificidades de 
sua proposta inovadora e sua articulação com a legislação vigente. 
 
5) Ata de Reunião do Instituto Lumiar de 19/05/2008 

                                                

17 O Mosaico Digital seria um sistema que integraria o currículo da Lumiar, baseado em uma matriz de 
competências, um banco de projetos, atrelados a essa matriz de competências, e o registro do itinerário e do percurso 
real de aprendizagem dos alunos, incluindo o registro dos projetos dos quais os alunos participaram, as 
competências e habilidades que eles desenvolveram, e as produções, em formato digital, mais significativas deles ao 
longo desse processo. O Mosaico concretizaria, portanto, o currículo, a metodologia e a avaliação das escolas 
Lumiar, e, oportunamente, de qualquer escola, pública ou privada, que desejasse utiliza-lo, uma vez que seria 
disponibilizado, sem custos, pela Internet para essa finalidade. 



 

44 

 

a) Data: 19/05/2008 
b) Participantes: presidente, diretora pedagógica e assessores do Instituto Lumiar, diretora, vice-diretor e 
educadores (‘tutores’)18 da Escola Lumiar. 
c) Assunto: Discussão sobre avaliação diagnóstica, submatrizes de competências (Mosaico Digital) e 
revisão de instrumentos de avaliação, dentre outros assuntos. 
 
6) Orientação para a Elaboração da Rubrica de Avaliação de Competências 
a) Data: 01/2009 
b) Autora: diretora pedagógica do Instituto Lumiar  
c) Descrição: O documento de orientação, dirigido aos ‘tutores’ e ‘mestres’19 da escola, estabelece as 
diretrizes para criação de rubricas de avaliação de competências, que deveriam ser utilizadas a partir daquele 
ano, para apoiar a avaliação. 
 
7) Plano Escolar 200920 
a) Data: 2009 
b) Autor: equipe da Escola Lumiar 

 
 

Quadro 2 - Qualificação dos Documentos de Avaliação 
 
1) Escola Lumiar Fase II: Desenvolvimento – páginas 2, 3, 6, 7, 8 e 9. 
2) O Mosaico e o Mosaico Digital – páginas 5, 6, 10, 11, 22 e 50 a 59. 
3) Plano Escolar 2007 – páginas 17 e 18. 
4) Relatório de Reunião na Secretaria de Educação (SEE-SP) – página 2. 
5) Ata de Reunião do Instituto Lumiar de 19/05/2008 – páginas 1 e 2. 
6) Orientação para a Elaboração da Rubrica de Avaliação de Competências – íntegra do documento. 
7) Plano Escolar 2009 – páginas 23, 24, 26, 28 e 29. 
 

 

Como fica evidente na descrição dos documentos, não há distinção entre os documentos do 

Instituto e da Escola Lumiar, e a razão para isso é bastante simples. Juridicamente, o Instituto e a 

Escola Lumiar de São Paulo são uma única instituição, representada por um único número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)21. 

                                                

18 O termo ‘tutor’ é utilizado na Lumiar, a partir de 2009, para designar o educador, e se refere a um profissional da 
escola com uma função específica que é detalhada no capítulo VI. 
19 O termo ‘mestre’ e se refere a um profissional da escola com uma função específica que é detalhada no capítulo 
VI. 
20 A versão do documento “Plano Escolar 2009” selecionada para a analise foi a elaborada para a unidade da Lumiar 
Internacional de Santo Antônio do Pinhal. A opção por esta versão se deu em função de ser a mais atualizada do 
período. Ressalta-se, entretanto, que os documentos de todas as escolas Lumiar eram elaborados a partir das 
orientações do Instituto Lumiar, apresentando, portanto, em relação às propostas teórico-metodológicas e de 
avaliação, o mesmo teor. 
21 As outras duas unidades da Escola Lumiar, localizadas no município de Santo Antônio do Pinhal em São Paulo, 
possuem identidade jurídica distinta, sendo uma delas parte da rede municipal de ensino, e a outra, uma filial da 
escola da capital. A distinção entre as instituições, no entanto, é irrelevante para efeito de qualificação da 
documentação, uma vez que todos os documentos dizem respeito ao referencial teórico ou práticas pedagógicas das 
escolas.  
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II. O CONTEXTO ATUAL: A EDUCAÇÃO E A SOCIEDADE 

 

Os livros ‘Uma História Social do Conhecimento’22 e ‘Uma História Social da Mídia’23 talvez 

sejam base do melhor recorte que se poderia fazer para avaliar o quanto o mundo mudou nos 

últimos séculos e, especialmente, nas últimas seis a sete décadas. Uma análise um pouco mais 

detida desses dois livros é capaz de impressionar qualquer leitor pela lucidez com que retratam a 

revolução da informação, da comunicação e de suas tecnologias e seu impacto profundo e 

irreversível na história da humanidade. 

 

Por outro lado, vivemos uma crise generalizada na educação, não apenas brasileira, que padece 

especialmente em termos de qualidade. Também a educação mundial, que está em busca de 

inovação, mesmo quando apresenta bons resultado nos processos avaliativos internacionais, 

padece dessa crise. 

 

Esse cenário, em que se observa a dualidade entre a revolução tecnológica de um lado e o 

fracasso (ou, pelo menos o desenvolvimento muito aquém do desejável) no contexto escolar de 

outro, tem levado o senso comum e até mesmo a especialistas, a concluir que a Educação está 

estagnada, alicerçada em bases ultrapassadas, e precisa se transformar urgentemente para 

acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo, sob pena de ficar realmente 

obsoleta. 

 

Ao contrário do que se presume e afirma, entretanto, o presente capítulo pretende mostrar que a 

Educação não está ultrapassada. Pelo contrário, a educação não apenas vem mudando junto com 

o mundo, mas foi ela que impulsionou, se não todas, as principais mudanças importantes que 

aconteceram nas últimas seis a sete décadas. Quem está ultrapassada e precisa se transformar é a 

escola (MORAN, 2007, pp. 07-11). 

 

2.1 O Mundo Mudou  

 

                                                

22 BRIGGS, A; BURKE, P. Uma História Social da Mídia: De Gutenberg à Internet. Trad. Maria Carmelita Pádua 
Dias. Rev. Paulo Vaz. Rio de Janeiro: Zahar, Coleção Interface, 2ª Edição Revista e Ampliada, 2006. 
23 BURKE, P. Uma História Social do Conhecimento: De Gutenberg a Diderot. Trad. Plínio Dentzien. Rev. VAZ, 
P. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
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Parece inegável que o mundo passou por um processo profundo de mudanças a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Politicamente, o mundo se dividiu nas duas grandes áreas de influência que caracterizam a 

Guerra Fria. A Europa foi a região que mais sentiu essa mudança, por ter sido dividida em duas: 

a Europa Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, sob o controle da 

União Soviética.  

 

Economicamente, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, foi gradualmente deixando de 

ser uma economia industrial para se tornar uma economia baseada em serviços e informações 

(TOFFLER, 1980). 

 

Culturalmente, a chamada Indústria Cultural, que engloba o cinema, o rádio, a televisão, os 

livros e as revistas, e, mais recentemente, a internet, ganhou espaço. Esta indústria deixou de ser 

apenas uma notificadora de fatos, mas, começando com o avanço do capitalismo de consumo, a 

ser disseminadora de valores também, quantificados pelos bites dos meios de comunicação. 

Sendo assim, não apenas a sociedade criou novas modalidades de bens de consumo, mas a 

educação - a escola em particular - passou a trabalhar a serviço desta ‘linha de montagem’ de 

valores e serviços.  

 

Por fim, a tecnologia, cuja evolução em grande parte se mistura e se confunde com os 

desenvolvimentos políticos, econômicos e culturais assinalados, passou a ter papel central em 

nossas vidas.   

 

As tecnologias de transporte, em especial a aviação a jato, reduziram drasticamente o tempo 

necessário para percorrer grandes distâncias e facilitaram a locomoção e a mobilidade. A 

tecnologia bélica inevitavelmente evoluiu com grande rapidez, mudando a forma com que se 

fazem guerras. No aspecto cultural, a televisão se popularizou e rapidamente ampliou as opções, 

ao lado do rádio, como fonte de informação e entretenimento. Nas telecomunicações, o telefone 

se popularizou e, mais para o fim do século, se tornou móvel. Na medicina, grandes descobertas 

e invenções aumentaram a expectativa de vida das pessoas, e lhes permitiram viver mais, 

alterando a pirâmide populacional. A invenção da pílula anticoncepcional facilitou o 

planejamento familiar e facilitou a inserção da mulher no mercado de trabalho (ou mesmo exigiu 
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sua entrada, pelo achatamento salarial do homem, já não suficiente para a garantia da vida 

familiar) - cada vez mais caracterizado como um mercado orientado para os serviços (inclusive o 

comércio) e para a informação (TOFFLER, 1980). A pílula também afetou os costumes na área 

sexual, sendo instrumental na propagação da chamada revolução sexual, que afetou as 

estatísticas matrimoniais ao longo da segunda metade do Século XX.  

 

Não resta dúvida de que as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 

alavancadas pelo computador, têm papel preponderante nesses processos de mudanças. Surgidas 

em parte como produto de desenvolvimentos ocorridos durante a guerra, e por causa dela, 

alcançaram ímpeto, com o surgimento e a evolução da microeletrônica, estimulada pela Corrida 

Espacial que teve lugar ao longo da Guerra Fria. 

 

A apresentação ao mundo do primeiro computador eletrônico, em Fevereiro de 1946, o - 

Electronic Numeric Integrator and Calculator, conhecido pela sigla ENIAC, desenvolvido 

dentro da Escola de Engenharia Moore da Universidade da Pensilvânia por J. Presper Eckert e 

John Mauchly (GOLDSTINE, 1972, pp. 148-156), por meio de contrato com o Departamento de 

Estado do Exército Americano, pode ser considerada o marco inicial das tecnologias digitais que 

se tornaram, gradualmente, onipresentes ao longo da segunda metade do Século XX. O 

desenvolvimento dos microcomputadores no final da década de setenta ajudou a popularizar essa 

tecnologia, ‘preparando o terreno’ para realização das intenções de Bill Gates de que a 

informação estivesse ‘nas pontas dos dedos das pessoas’24. O incremento da Internet em 1969 

(originalmente de âmbito restrito, dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e de 

algumas grandes universidades que a ele prestavam serviços de pesquisa), a criação da Web, a 

abertura da Internet para o mercado no início da década de 90; o lançamento de satélites de 

comunicação relativamente pequenos e de custo mais viável; a digitalização da telefonia e sua 

transformação em tecnologia móvel; a gradual digitalização da televisão, com a consequente 

quase fusão da computação, das telecomunicações e dos meios de comunicação de massa; tudo 

isso causou profundas transformações em nossa sociedade, em nossa economia, em nossa cultura 

e até mesmo em nossa política.  

 

                                                

24 Vide GATES, W. "Information At Your Fingertips". In: Youtube. Disponível 
em:<http://www.youtube.com/watch?v=jxUPSF2K7Cs> (tradução livre). (Acesso em: Acesso em: 04/06/2012) 
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Graças ao avanço das TDIC vivemos, hoje, a chamada ‘Era da Informação’, e a também 

chamada de ‘Economia do Conhecimento’. Esse período é marcado não apenas pelo amplo e 

rápido acesso à informação, mas também pela potencial25 democratização da construção ou 

produção da informação. 

 

Essa rápida evolução das TDIC torna fácil, e até certo ponto compreensível, esquecer o fato de 

que essas tecnologias, dependentes em grande parte da escrita, são sucedâneas de outra 

importante revolução tecnológica, ocorrida no Século XV: a invenção da prensa de tipos móveis, 

por Johannes Gutenberg, por volta de 1450 (há cerca de 550 anos), que tornou possível o 

aparecimento do livro impresso (BRIGGS e BURKE, 2006, p.24).  

 

Para entender melhor como as TDIC afetam à educação, é importante rapidamente resenhar 

como a invenção de Gutenberg afeta à educação e o contexto em que ela ocorre.  

 

Essa discussão é introduzida com a citação de algumas passagens muito interessantes de 

Drucker:  

 
“Quarenta anos atrás Marshall McLuhan apontou pela primeira vez que não foi a 
Renascença que transformou a universidade medieval, e sim o livro impresso. [...] 
Assim como o livro impresso era a ‘alta tecnologia’ da educação no Século XV, 
também o computador, a televisão e o videocassete estão se tornando a alta tecnologia 
do Século XX. Esta nova tecnologia está fadada a ter um profundo impacto sobre as 
escolas e sobre o modo como aprendemos. [...] Desde o início, o livro impresso forçou 
as escolas a modificarem drasticamente o que ensinavam. Antes dele, a única maneira 
de aprender era copiar laboriosamente manuscritos ou ouvir palestras e recitações. 
Subitamente eis que as pessoas podiam aprender lendo. [...] O livro impresso provocou 
no Ocidente um tal amor pelo conhecimento e uma tal vontade de aprender que o 
mundo jamais vira antes e nunca mais viu desde então. O livro impresso permitiu que 
pessoas de todas as posições sociais pudessem aprender conforme o seu ritmo natural, 
na intimidade de suas casas ou na companhia congenial de outros leitores de mesmo 
espírito. Permitiu também que pessoas separadas umas das outras pela distância e pela 
geografia pudessem aprender juntas” (DRUCKER, 1989, p. 213). 

 

Como bem sugere a citação de Drucker, não é exagero dizer que a invenção de Gutenberg 

acabou por desencadear uma sucessão de revoluções que transformaram irreversivelmente a 

história da humanidade. 
                                                

25 A potencialidade da democratização do acesso à produção da informação existe, mas ela não garante sua eficácia, 
pois outros fatores estão implicados nesse processo. Esses fatores vão desde o acesso de fato às novas tecnologias e 
aos elementos dos quais elas dependem, como energia elétrica e estrutura de acesso à Internet, até a própria 
competência de produzir informações. 
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Embora tenha levado mais de duzentos anos até que aquele importante recurso tecnológico 

conseguisse sair da Europa, e se espalhar também pelo mundo cristão ortodoxo e muçulmano 

(BRIGGS e BURKE, pp. 25-26), a prensa de tipos móveis possibilitou significativa 

democratização do acesso à informação e alguma democratização no processo de construção e 

produção da informação. Mas, a democratização do acesso à informação, que amplia a categoria 

dos leitores, pressupõe a existência de informações, e, por conseguinte de leitores. 

  

Esse processo foi, provavelmente, o principal propulsor da viabilização da existência e 

proliferação das línguas modernas. O fortalecimento dessas línguas acabou por produzir as 

literaturas nacionais e o crescimento e fortalecimento das culturas nacionais, que foram fatores 

importantes na construção da identidade dos povos que, oportunamente, constituíram as nações 

modernas.  

 

A Reforma Protestante de 1517, capitaneada por Martinho Lutero na Alemanha, pode-se dizer 

que, ao mesmo tempo em que embalou esse movimento, foi por ele embalada, contribuindo 

ainda mais para a aceleração do processo de disseminação da cultura leitora e escritora, visando 

ao letramento religioso da população, que antes ficava a mercê da grande detentora de 

interpretação dos textos dos manuscritos sagrados, a Igreja Católica.  

 

Assim, percebemos que própria ciência moderna também pode ser considerada consequência 

desse processo, pois é difícil de imaginar uma ciência que não se baseie em relatos escritos de 

observações e experimentos que possam ser disseminados de forma generalizada para discussão 

pela comunidade científica.  

 

Na sequência da Revolução Científica, veio a Revolução Industrial, no Século XVIII.  

 

Todos os fatos apresentados demonstram de forma contundente o poder da informação. No 

entanto, nessa primeira onda de democratização da informação, iniciada por Gutenberg no 

Século XV, e gradativamente consolidada até meados do Século XX, o poder do acesso 

massificado à informação ainda foi bastante restrito, se comparado ao que aconteceu na ‘Era 

digital’, a partir do final do Século XX. E a produção e disseminação das informações, em 

especial, permaneceram privilégio de poucos. 
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Na ‘Era digital’, embora ainda restrito a alguns importantes determinantes socioeconômicos26, 

não só o acesso à informação passou a ser incrivelmente amplo e rápido, mas o processo de 

produção e disseminação da informação foi democratizado, e aqui reside, talvez, o ‘ponto 

nevrálgico’ dessa nova revolução.  

 

Tim Berners-Lee27, o inventor da Web, disse: “Aquilo que as pessoas colocam na Web é muito 

mais importante do que aquilo que elas retiram de lá”. 

 

Com o advento da Internet comercial, na década de 90, e posteriormente com o desenvolvimento 

da chamada Web 2.028, qualquer pessoa,  passou a ter condições de publicar na Web as suas 

produções, até mesmo crianças. Dessa forma, foram reduzidas as barreiras que impediam autores 

de virem a publicar suas obras, assim produzindo informações e disseminando-as de forma 

autônoma pelos meios digitais disponíveis. 

 
“É difícil, hoje, falar em tecnologia e escola sem mencionar os grandes benefícios da 
Web 2.0 para a aprendizagem. Caso você não saiba, o que as pessoas querem dizer por 
Web 2.0 é que, além de ser um meio (médium) em que se leem e se veem coisas (que, faz 
muito tempo, ela já é), a Web também é um meio (médium) em que qualquer um pode 
publicar seus textos, suas fotos, seus vídeos etc.” (PRENSKY, 2010)29.  

 

Essa característica das mídias digitais está relacionada com a noção de que o aluno deve ser 

formado não somente para ser consumidor de informações, mas também para ser autor e 

protagonista, e com a noção de que a formação do aluno deve visar à sua emancipação 

intelectual, por meio do desenvolvimento de sua autonomia. 

                                                

26 Vide, nesse contexto, o relatório TIC Domicílio e Empresas 2010: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação No Brasil do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR). Disponível em: 
<http://www.cgi.br/publicacoes/pesquisas/index.htm> (Acesso em: Acesso em: 15/01/2012), em especial os artigos 
“A Internet e Expectativas da Democracia na Era Digital”, de José Antônio Gomes de Pinho, pp. 39-47, e 
“Democracia no acesso vai aprofundar uso de novas aplicações da Internet”, de Rogério Santanna, pp. 57-59. 
27 BERNERS-LEE, T. apud PRENSKY, 2010, localização 2476 (Kindle): “...what people put into the web is much 
more important than what they take out” (Tradução nossa). 
28 O termo Web 2.0 está associado a aplicações Web onde o objetivo principal é facilitar os seguintes aspectos: 
Compartilhamento de informações de maneira interativa, interoperabilidade, desenvolvimento com foco no usuário 
e colaboração na World Wide Web (www). Disponível em: <http://colaboracao.net/2010/01/20/o-conceito-da-web-
2-0> (Acesso em: Acesso em: 25/06/2011). 
29 PRENSKY, 2010, localização 2466 (Kindle): “...it is hard to attend or real anything related to technology and 
schools that does not mention  the great benefits of Web 2.0 for learning. In case you don’t know, what people mean 
by Web 2.0 is that, in addition to being a medium for Reading and watching (which it was, mostly, a few years ago), 
the Web is also a medium for publishing (of words, Videos etc.)...” (Tradução nossa). 
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Um conceito de comunicação amplamente difundido é de que ela seja a troca ou disseminação da 

informação. A comunicação, pode-se dizer, é o que coloca a informação em movimento. É a 

informação em estado dinâmico, ‘indo daqui para lá e de lá para cá’. Nesse sentido, a informação 

é a matéria prima, sem a qual não é possível existir a comunicação. 

 

Sabe-se que mesmo antes da invenção da escrita, e até mesmo da fala, a informação e a 

comunicação já existiam. No entanto, o homem, mestre em inventar “ferramentas”30, vem 

desenvolvendo tecnologias ligadas à informação e à comunicação também desde os primórdios 

da humanidade. 

 

A escrita é uma dessas tecnologias. Mas depois de inventá-la, o homem foi inventando diferentes 

instrumentos e superfícies com os quais e sobre os quais pudesse imprimir seus registros, quer 

fossem escritos, quer desenhados mesmo.  

 

Ao longo do tempo essas tecnologias de informação e comunicação foram sendo aperfeiçoadas e 

reinventadas, até chegarem ao atual formato digital.  

 

2.2 E a educação? 

 

A transição do uso predominante da fala para a escrita alfabética não foi tranquila. Sócrates 

(talvez a primeira importante referência pedagógica de que se tem notícia), por exemplo, criticou 

essa nova tecnologia alegando que ela prejudicava a capacidade de memória, pois o que está 

escrito pode ser consultado, mas o que está na cabeça, precisa ser lembrado (CHAVES, 2002, 

pp. 236-238). 

 

A maior crítica à escrita, porém, era a de que ela feria a essência da concepção socrateana de 

educação, a Maiêutica (ou “parto das ideias”). Isso porque os textos escritos inviabilizavam a 

interação, o diálogo entre mestre e aprendiz. O texto escrito não era capaz de responder às 

perguntas específicas do leitor. Isso só um interlocutor vivo e atento conseguiria fazer. E só um 

                                                

30 CHAVES, E. “Ferramentas e Brinquedos”. Disponível em: <http://blog.aticascipione.com.br/eu-amo-
educar/ferramentas-e-brinquedos/>. Acesso em: Acesso em: 11/04/2011. 
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interlocutor desse tipo conseguiria formular ao leitor outras perguntas, que pudessem levá-lo a 

encontrar uma resposta para suas perguntas originais (CHAVES, 2002, pp. 236-238). 

 

A despeito dessa crítica bem fundamentada de Sócrates, a nova tecnologia da escrita alfabética 

se estabeleceu e se consolidou. E o processo de construção da humanização não foi impedido. 

Ao contrário, evoluiu.  

 

A partir da década de 1940, com a criação do ENIAC, teve início mais um momento de transição 

tecnológica na história da humanidade. Ainda vivemos um lapso de tempo entre a resistência às 

novas tecnologias, e o estabelecimento de uma nova ordem, e não é possível prever por quanto 

tempo esse cenário irá prevalecer. 

 

Em muitas áreas já não se discute se as tecnologias digitais trazem benefícios, se devem ou não 

ser adotadas, e nem mesmo qual seria a melhor forma de implementá-las. No Brasil podemos 

observar, por exemplo, no sistema bancário, e mesmo em alguns setores públicos, como o 

Tribunal Eleitoral, a Secretaria da Fazenda, a Previdência Social, dentre outros órgãos, que as 

tecnologias digitais já substituíram antigas tecnologias que privilegiavam o uso de papéis e que 

permitem e facilitam uma enorme concentração de poder, de burocracia e de capital.  

 

Nesse ponto reside, de forma sutil, a tese aqui defendida de que, embora a escola seja ainda 

considerada por muitos um espaço privilegiado de aprendizagem (embora seja, de fato, um 

espaço privilegiado de ensino), ela certamente não é o único. O mundo é o lugar onde a educação 

acontece. E o mundo inclui as transações bancárias, as eleições, os impostos etc. 

 
“Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 
ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 
todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: Educação? 
Educações” (BRANDÃO, 1981, p.7). 
 

A sutileza dessa ideia está na distinção que deve ser feita entre Educação, Escola, Ensino e 

Aprendizagem.  
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• Educação é o processo por meio do qual os seres humanos desenvolvem suas 

potencialidades ao longo de toda a vida (MORAN, 2007, p. 15; DELORS, 2003, p. 

103.). 

• Escola é a instituição que foi concebida para ser um espaço privilegiado de educação 

durante um período específico da vida (CHAVES, 2002, pp. 187, 205.).  

• Ensino é uma ação intencional e planejada, daquele que pretende proporcionar uma 

experiência de aprendizagem ao outro (HIRST, 197131). 

• Aprendizagem é o grande resultado almejado pela educação, é o ato de construir 

conhecimentos, desenvolver habilidades, definir valores, adotar atitudes e dominar 

competências que mobilizem os conhecimentos, habilidades, valores e atitudes em 

uma situação prática da vida real, seja na tomada de uma decisão, na realização de 

uma tarefa de qualquer natureza, na resolução de um problema, na resposta a uma 

pergunta complexa etc. (PERRENOUD, 1999, p. 7, 2000, pp. 15-16; MACHADO in 

PERRENOUD, 2002, p. 145.). 

 

Foi por meio da educação (mesmo que não na escola, até porque a escola não era democratizada, 

como só veio a ser, séculos depois) que Gutenberg aprendeu os conhecimentos e procedimentos 

necessários para inventar os tipos móveis e, alguns anos depois, a prensa móvel, revolucionando 

a informação, a comunicação e o próprio conhecimento, permitindo, assim, que todas as outras 

revoluções que sucederam sua invenção viessem a existir. 

 

Pessoas emancipadas por meio da educação aprenderam a construir, criar, produzir, trazer à 

existência novas ideias, novas tecnologias e novos comportamentos. A educação, e não a escola, 

por meio da aprendizagem, mudou as pessoas, que mudaram a sociedade, que mudou o mundo. 

Enquanto a escola continuar a privilegiar o ensino, em lugar da aprendizagem, dificilmente ela 

conseguirá contribuir decisivamente para a formação de sujeitos responsáveis pelas próximas 

revoluções que virão. Para mudar esse paradigma a escola precisará ser reinventada. 

  

É nesse contexto que a escola tem buscado rever seu currículo e sua metodologia. É nesse 

contexto que ela precisa rever seus processos de avaliação. 
                                                

31 HIRST. P. O que é Ensinar? Disponível em: 
 <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/ensinar/hirst.pdf>. Acesso em: Acesso em: 25/05/2012. 
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III. O CONCEITO DE COMPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

 

Já faz algum tempo que o termo ‘competência’ vem sendo usado de forma generalizada na área 

da Educação. O uso pedagógico do conceito que subjaz ao termo é, no entanto, como se pretende 

mostrar adiante, muito mais antigo. Apesar dessa antiguidade do conceito, o uso mais recente do 

termo no discurso pedagógico acadêmico tem sido severamente criticado por educadores que se 

denominam ‘críticos’. 

 

Esses educadores acusam os que fazem uso do ‘discurso da competência’ de adotarem uma 

postura ‘liberal’ e ‘tecnicista’ que estaria a serviço de uma educação não crítica, puramente 

profissionalizante, voltada para as necessidades do mercado e do mundo corporativo – 

necessidades essas que, no entender desses educadores, privilegiam ‘gente que (apenas) faz’ e 

não ‘gente que (também) pensa’  

 

Estando o conceito de competência no cerne desta pesquisa, faz-se necessário um esclarecimento 

mais detalhado do conceito que está por traz desse termo. Assim, este capítulo se propõe a 

apresentar a ‘crítica da crítica’ mostrando que:  

 

• O ‘discurso da competência’ não é voltado apenas para competências profissionalizantes, 

requeridas pelo mercado e pelo mundo corporativo, mas centra-se, prioritariamente, 

especialmente no caso da Educação Fundamental, em ‘competências básicas’ que são 

necessárias para o mister essencial de viver em sociedade (e não apenas para trabalhar na 

Economia Digital), como é o caso (apenas para ilustrar) do conjunto de competências 

voltado para a comunicação verbal, oral e escrita, em privado e em público;  

• O conceito de ‘competências básicas’ inclui competências que podem ser descritas como 

puramente mentais, necessárias para o mister de pensar, em qualquer contexto, em 

especial para a tarefa de pensar criticamente, como é o caso (apenas para ilustrar) do 

conjunto de competências voltadas para a lógica, o raciocínio, a análise da evidência, 

vale dizer, para a argumentação, sem a qual a crítica não existe; 

• O centro do ‘discurso da competência’ está, portanto, na formação integral do ser 

humano, e, no contexto da escola, na educação democrática, centrada no aluno, e voltada 

para o desenvolvimento humano, em todos os seus aspectos, e, portanto, centrada na 

necessidade de cada um definir, em liberdade e com plena autonomia, seu projeto de vida 
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e capacitar-se para transformá-lo em realidade – sem o que não faz sentido falar-se na 

emancipação que é compreendida como a consciência crítica e capacidade de proposição 

de alternativas de solução visando à transformação da realidade (SAUL, 2010, p.66).  

 

3.1 Definição de Competência 
 

Perrenoud talvez seja o autor que, no Brasil, mais contribuiu para a popularização do conceito de 

competência na educação. Ele é prudente ao afirmar que “não existe uma definição clara e 

partilhada das competências. A palavra tem muitos significados, e ninguém pode pretender dar 

a definição” (PERRENOUD, 1999, p. 19). 

 

Apesar disso, o próprio Perrenoud já arriscou pelo menos duas definições que são 

frequentemente citadas por aqueles que discutem o tema: Competência é “uma capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p. 7); e competência é “uma capacidade de mobilizar 

diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p.15). 

 

Embora tenha se referido a ‘recursos cognitivos’, Perrenoud menciona outros tipos de recursos, 

que normalmente são colocados fora do âmbito cognitivo: além “[d]os conhecimentos teóricos 

ou metodológicos”, diz ele, há “as atitudes, os savoir-faire e as competências mais específicas, 

os esquemas motores, os esquemas de percepção, de avaliação, de antecipação e de decisão” 

(PERRENOUD, 2000, p.16). 

 

Nessa perspectiva competência seria, então, a capacidade de mobilizar habilidades (‘saber-

fazeres’ ou ‘competências mais específicas’), saberes (informações e conhecimentos), bem como 

atitudes e valores para enfrentar uma situação específica que aparece como desafiante e 

problemática, e, portanto, requer tomada de decisão e ação. 

 

Machado menciona que a competência “não é um conhecimento ‘acumulado’, mas [...] a 

capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o que se deseja, o que se projeta” (in 

PERRENOUD, THURLER, MACEDO, MACHADO e ALESSANDRINI, 2002, p. 145), e 

chama a atenção para a distinção entre conhecimento e competência, mas aponta que o primeiro 

é parte essencial da segunda. 
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Chaves (2007, in SOFFNER, 2007, pp. 7-8), em argumentação que vai à mesma direção, define 

competência como um saber-fazer, mais do que simplesmente um saber – embora reconheça que 

o saber-fazer envolve saberes, atitudes e valores, ele insiste que não se limita a eles e claramente 

vai além deles. Para Chaves (id. ib.) os seres humanos nascem ignorantes e incompetentes, 

porém com uma capacidade fundamental: a de aprender. É essa capacidade que permite que eles 

construam conhecimentos e desenvolvam as competências necessárias para tornar-se 

gradualmente, seres autônomos e responsáveis. Seguindo Senge, Chaves (id. ib.) adota o 

seguinte conceito de aprendizagem: “Aprender é tornar-se capaz de fazer aquilo que antes não 

conseguíamos fazer”. 

 

Competência pode ser considerada, portanto, um saber ativo, que se traduz em ação, aplicado à 

vida. Sendo a escola (ou devendo ser) o espaço privilegiado onde ocorre o processo de 

aprendizagem, é papel da escola o de criar situações para que os estudantes desenvolvam 

competências. 

 

Para isso os estudantes não precisam deixar de construir conhecimentos na escola. Por 

consequência, também não precisam deixar de receber informações que possam ser 

transformadas em conhecimentos. A transformação das informações em conhecimentos é 

condição para o exercício de outra função básica e avançada da educação: ajudar o aluno no 

desenvolvimento da capacidade de senso crítico.  

 

Na realidade a escola não é o único lugar onde os estudantes têm acesso à informação. Com a 

revolução ocorrida no campo das tecnologias da informação, cada vez mais as pessoas têm 

acesso a grandes quantidades de informação, em qualquer lugar e a qualquer hora. Ao mesmo 

tempo, com a resistência de muitas escolas à tecnologia, talvez a escola seja o lugar onde as 

pessoas menos têm tido acesso às informações que realmente importam e que, na maioria das 

vezes, chegam veiculadas por alguma forma de tecnologia. Mas essa é outra história, a ser 

abordada oportunamente. 

 

Transformar a informação em conhecimento, saber fazer, ser capaz de mobilizar habilidades, 

conhecimentos, informações, atitudes, valores, em situações específicas, para fins específicos, no 

enfrentamento a desafios, na resolução de problemas, na tomada de decisões, no exercício da 
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cidadania, na realização dos sonhos, no exercício do senso crítico, na produção de obras de arte, 

ou em qualquer outra situação, é algo tão necessário quanto desejável para qualquer indivíduo, 

independentemente de suas concepções políticas, e conduzir o aluno no desenvolvimento dessas 

capacidades, deve ser a função primordial da escola.  

 

Portanto, as definições de competências apresentadas aqui são abrangentes o suficiente para não 

estarem apenas a serviço de uma ideologia. 

 

3.2 A Questão Ideológica 
 

Supostamente o termo ‘competência’ foi ‘sequestrado’ do contexto corporativo. 

 
“O modelo das competências profissionais começa a ser discutido no mundo 
empresarial a partir dos anos oitenta, no contexto da crise estrutural do capitalismo 
que se configura, nos países centrais, no início da década de setenta [...] As respostas 
do capital à sua crise estrutural podem ser dimensionadas pelas reestruturações 
empreendidas no próprio processo produtivo, por meio da constituição das formas de 
produção flexíveis, da inovação científico-tecnológica aplicada aos processos 
produtivos, e de novos modos de gerenciamento da organização do trabalho e do saber 
dos trabalhadores [...] Na década de 90, o aprofundamento da globalização das 
atividades capitalistas e a crescente busca de competitividade levaram ao ‘alinhamento 
definitivo das políticas de recursos humanos às estratégias empresariais, incorporando 
à prática organizacional o conceito de competência, como base do modelo para se 
gerenciarem pessoas’, apontando para novos elementos na gestão do trabalho” 
(DELUIZ, 2001 32). 
 

A necessidade de aumento de produtividade e redução de custos, frente à concorrência cada vez 

mais acirrada no mercado de trabalho, especialmente na chamada ‘Era da globalização’, teria 

levado as empresas a buscarem alternativas. Além do investimento em inovação tecnológica, a 

área de Recursos Humanos, que, registre-se, tem estreita relação com a área da Educação, 

encontrou nos conceitos de desenvolvimento e gestão de competências uma estratégia eficiente 

para aumentar a competitividade empresarial, passando a avaliar o desempenho de seus 

colaboradores pelas competências que eles demonstravam no exercício de sua função, em vez de 

considerar meramente sua formação ou seus conhecimentos. 

 

                                                

32 Texto publicado no Boletim Técnico SENAC Volume 27 - Número 3 - Setembro / Dezembro 2001, disponível no 
link: <http://www.senac.br/informativo/BTS/273/boltec273b.htm> (Acesso em: 29/05/2012). 
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Ramos fala em “deslocamento conceitual da qualificação e formação humana para o modelo 

das competências” (RAMOS, 2006, p. 17). 

 

Deve-se observar, no entanto, a distinção existente entre ‘competências profissionais’ e 

‘competências’, simplesmente, ou ‘competências básicas’. 

 

Nessa perspectiva, quem sequestrou o termo ‘competência’ foi o contexto corporativo, e não o 

contrário. 

 

As competências profissionais existem, e cumprem sua função, mas não é a essas competências 

que se refere quando se fala de educação básica.  

 

Macedo lembra que: 

 
“o melhor momento e lugar para formar competências profissionais é na escola 
superior ou em cursos de habilitação [ou em experiências de formação em serviço, ou 
ainda, em situações cotidianas no próprio ambiente de trabalho]. O melhor momento e 
lugar para formar competências e habilidades válidas para qualquer profissão e que 
têm valor para a vida como um todo é na educação básica, ou seja, no sistema de 
ensino que a compõe (Escola de Educação Infantil, Escola Fundamental e Escola de 
Ensino Médio)” (MACEDO, 2009, p. 25). 

 

Não há dúvida do que se trata, são dois conceitos diferentes, dois interesses diferentes, duas 

abordagens diferentes, e não há porque confundi-los. 

 

O problema é que muitos se contentam em rotular determinados discursos como sendo de 

determinada ideologia, perdendo a oportunidade de compreender os fatos que estão por trás 

desses rótulos.  

 

Dessa forma, parecem agir como os macacos de um conhecido texto, que inspirou um vídeo 

motivacional, veiculado como viral na Internet, intitulado de ‘Como Nascem os Paradigmas’33. 

A história mostra de maneira simples que, ainda que algumas práticas tenham fundamento em 

determinado momento histórico, em outros contextos tais práticas podem simplesmente não ter 
                                                

33 COMO nascem os paradigmas. Publicado em Youtube, em 15/09/2007. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=zkmXrMbDq4I>. Visitado em 04/12/2010. 
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fundamento. Mais do que isso, a história mostra porque as práticas infundadas continuam sendo 

reproduzidas cegamente por aqueles que não se preocupam em investigar suas origens, 

contentando-se em repetir comportamentos ou discursos simplesmente porque desde que eles 

conhecem aquele fenômeno, as coisas sempre foram daquela forma. 

 

Além da distinção existente entre as competências no mundo corporativo e fora dele, se 

analisarmos friamente a lógica supostamente tirana desse conceito, veremos que ela não é tão 

tirana assim. 

 

Em qualquer concepção de educação pode-se afirmar que é desejo de todo educador ver os 

alunos se desenvolvendo plenamente dentro das expectativas de aprendizagem estabelecidas para 

eles. Qual alfabetizador não quer observar a totalidade de seus alunos lendo e escrevendo de 

forma eficiente, e por que não dizer, brilhante? O fato de os educadores se conformarem com um 

desenvolvimento medíocre das habilidades de leitura e escrita de seus alunos não esconde o 

desejo que eles têm de que essas habilidades sejam desenvolvidas em sua plenitude em todos os 

alunos. Mais além, o inconformismo com um desenvolvimento aquém do aceitável dessas 

habilidades é algo necessário no meio educacional.  

 

Nesse sentido, se o conceito de desenvolvimento integral e pleno é aceitável, e, mesmo desejável 

no mundo educacional, por que passaria a ser mal visto quando aplicado no mundo corporativo? 

 

O problema reside no fato de que, no contexto corporativo, muitas vezes ocorre um processo de 

seleção ao melhor estilo darwiniano, em que os mais competentes sobrevivem, e os menos 

competentes são excluídos. Essa distorção não precisa, e não deveria, existir no contexto 

corporativo. Mas no contexto educacional ela é inadmissível.  

 

Talvez essa distorção seja ainda pior na educação. Muito antes de o mundo corporativo adotar o 

conceito de competências, a educação já praticava a exclusão de forma absolutamente 

indiscriminada. Os índices de evasão escolar do Século XX explicitam esse fato. A ampliação do 

acesso à educação e a adoção do conceito de inclusão, esta expressa não somente pela inclusão 

de alunos com necessidades especiais, mas também por meio de políticas como a de progressão 

continuada, até certo ponto, transformaram essa realidade. No entanto, o fato de os alunos 

permanecerem hoje fisicamente nas escolas não anula o risco de exclusão implícita, da qual 



 

60 

 

muitos ainda são vítimas. É necessário muito mais do que um discurso, e até mesmo de uma 

política pública, para que a inclusão seja, de fato, promovida. E talvez a ressignificação do 

conceito de competência na educação possa ser um grande aliado na promoção de uma prática 

inclusiva de fato. 

 

Mas não basta haver a intenção de os estudantes desenvolverem determinadas competências. É 

necessário também avaliar o currículo prescrito. Normalmente há um programa curricular tão 

extenso (i.e. conteúdos disciplinares) que não há oportunidade de aprofundamento. Os 

professores ‘passam’ pelos conteúdos com tamanha velocidade, para ‘dar conta do currículo’, 

que os estudantes não conseguem realmente aprender a fazer nada. Na realidade eles mal 

conseguem aprender algo. 

 

A escola, em geral, não apenas não tem tido a expectativa de que os estudantes desenvolvam 

competências, como também não tem criado as condições favoráveis para que isso aconteça.  

 

3.3 Competência na Educação 
 

É curioso observar que os conhecidos escolanovistas, dentre os quais John Dewey34 talvez seja o 

mais famoso no Brasil, apoiavam a ideia de que o currículo escolar deveria não somente 

contemplar os conhecimentos socialmente construídos, especialmente aqueles ligados às artes e 

às ciências, mas deveria visar à formação do cidadão que vive e vai continuar vivendo além dos 

muros da escola (DEWEY, 2011, pp. 75-92). Os escolanovistas acreditavam que a escola não 

deveria se limitar a ensinar conhecimentos ‘acabados’, mas deveria estimular o desenvolvimento 

do raciocínio e da capacidade crítica, que são competências úteis na vida real – cuja importância, 

na educação, tem sido enfatizada desde sempre. 

 

“Afinal para que serve ir à escola, se não se adquirem nela os meios para agir no e sobre o 

mundo?” (PERRENOUD, 1999, p. 14). A escola visa, portanto, à emancipação, vale dizer, a 

                                                

34 John Dewey é reconhecido como um dos mais importantes filósofos da educação da Era Moderna. Criador do 
Laboratório Experimental, ou Laboratório-escola, da Universidade de Chicago, Dewey é autor de diversos livros e 
artigos, dentre os quais se destacam School an Society (1915), Democracy an society (1916) e The sources of a 
Science of Education (1929). 
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liberdade e a autonomia do ser humano, e, no plano social, à democracia, com pleno respeito aos 

direitos individuais e coletivos. 

 

Nessa perspectiva surgiram experiências interessantes, como as da Lumiar, que aboliu por 

completo o currículo baseado em disciplinas e baseado em conteúdos35, para construir um 

currículo estruturado a partir de uma matriz de competências, também chamada de Mosaico. O 

interesse centrado em competências levou o projeto pedagógico a se organizar em torno de 

projetos de aprendizagem e de oficinas que visam ao desenvolvimento de competências e 

habilidades diversas, voltadas às artes, aos esportes, à literatura, ao lazer, à fruição do tempo 

livre, às ciências, matemática etc. 

 

Embora na Lumiar, naturalmente, diversos conteúdos sejam abordados, o interesse não está 

exclusivamente neles, mas nas competências e habilidades que são desenvolvidas com e por 

meio dos conteúdos. Além dessa proposta inovadora em relação ao currículo e à metodologia, a 

escola se orienta pelos princípios da educação democrática, que prima pelo desenvolvimento da 

cidadania, em cidadania, valorizando a liberdade, a autonomia e a responsabilidade. 

 

3.4 Concluindo 
 

A ‘crítica’ ao ‘discurso da competência’ só pode ser formulada porque os ‘críticos’ dominam os 

conjuntos de competências básicas que todos os estudantes devem ter o direito de desenvolver na 

escola, sendo, portanto, uma incoerência opor-se a um discurso pedagógico que enfatiza a 

importância do desenvolvimento de competências ao mesmo tempo em que se faz uso 

generalizado das competências de cujo desenvolvimento se cogita.  

 

Uma educação verdadeiramente crítica não pode prescindir do desenvolvimento das 

competências descritas, ilustrativamente, ao longo deste texto, tais como as voltadas à 

                                                

35 Na realidade a escola Lumiar foi concebida dentro dessa concepção curricular, e não foi transformada, a partir de 
uma concepção tradicional. Embora o interesse central do currículo seja voltado para as competências a Lumiar não 
despreza os conteúdos disciplinares, mas entende que estes são transversais às competências, como se verá mais 
adiante. 
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comunicação e à lógica, e de outras, de cunho pessoal (“aprender a ser”)36 e interpessoal 

(“aprender a conviver”), para não mencionar aquelas de natureza mais epistêmica e investigativa, 

voltadas para o “aprender a aprender”, e, dentro dessa categoria, para o “aprender a fazer - 

fazendo”. 

 

O ‘discurso da competência’ é, portanto, inerentemente pedagógico e, como já dito, se houve 

algum ‘sequestro semântico’ no processo, como acusam alguns, ele foi em direção oposta: foi o 

mundo corporativo que incorporou ao seu discurso uma temática essencial e perene da educação 

básica.  

                                                

36 As expressões ”aprender a ser”, ”aprender a conviver”, ”aprender a aprender” e ”aprender a fazer” são de Delors 
(2003). 
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IV. CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

 

Minha prática profissional me permite afirmar que a avaliação normalmente não é considerada o 

componente mais importante do processo pedagógico. No entanto, não se pode negar que ela é 

extremamente importante, porque reorienta o processo de educação, garantindo que seu objetivo 

maior seja atingido, isto é, a aprendizagem efetiva. Ela também tem importância secundária 

derivada do fato de que é instrumento burocrático essencial de validação do processo 

pedagógico, não só para os alunos e docentes diretamente envolvidos, mas perante os pais, os 

mantenedores de escolas, os gestores dos sistemas de ensino e a sociedade em geral (que sempre 

é stakeholder, ou parceiro essencial da educação escolar). 

 

Esta última função da avaliação, que é secundária, e que deveria ser apenas consequência da 

primeira, passou, aparentemente, a ser a principal, e, mais do que isso, transformou parte e 

função prioritária da avaliação em um mecanismo de classificação e até mesmo de punição dos 

alunos. Nessa concepção e prática pouco se ajuda o aluno a perceber, estimular e melhorar seu 

processo de aprendizagem. 

 

Parece que a avaliação ganhou vida própria, e se ‘descolou’ do próprio processo de 

aprendizagem. Os alunos temem a avaliação, pois podem ser reprovados por ela. Os professores 

temem a avaliação, pois ela pode evidenciar falhas (e até mesmo o fracasso) do seu trabalho. Os 

gestores das unidades escolares temem a avaliação, porque ela pode expô-los perante os pais, os 

mantenedores, os gestores dos sistemas, e a sociedade em geral. A avaliação deixou de ser um 

processo voltado para melhorar a aprendizagem do aluno e passou a ser um instrumento de 

classificação dos alunos e, em muitos casos, de sua punição e exclusão social. 

 

O próprio vestibular, que não passa de uma prova com poucas horas de duração, é um bom 

exemplo do monstro em que pode se transformar esse componente da educação chamado 

avaliação. O vestibular passou a ocupar o centro das preocupações dos pais e dos educadores, 

desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, de modo que todo o currículo dos doze anos de 

escolaridade básica dos seus filhos e alunos acaba se moldando para, supostamente, prepara-los 

para vencê-lo. 
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Experiências e políticas de superação, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), são, 

não sem propósitos interesseiros dos grandes aglomerados de cursinhos, duramente criticadas, 

mesmo que tenham trazido enormes conquistas no sentido de superação das críticas apontadas no 

parágrafo anterior. 

 

Entretanto, mesmo que se reconheça que o sistema brasileiro de ensino até as duas últimas 

décadas do Século XX não tivesse o compromisso de prestar contas públicas do que se fazia na 

escola com as crianças, nem com o investimento público feito nela (EMIN in ALMEIDA, 2005, 

pp. 155-157), observou-se que os resultados dessas avaliações passaram a ser usados como 

instrumento de classificação, levando escolas públicas e privadas a uma busca desenfreada pelos 

primeiros lugares, visando, no primeiro caso, a prêmios e gratificações nos salários dos 

servidores públicos e, no segundo caso, à valorização de suas vagas, com o intuito de 

arregimentar novas matrículas, com mensalidades mais altas. 

 

Essa estratégia perversa (EMIN in ALMEIDA, 2005, p. 158) pode resultar na criação de diversos 

mecanismos de maquiagem de resultados, que vão desde a redução do currículo, com vistas a 

priorizar apenas os conteúdos exigidos nessas provas, até, no caso de escolas privadas, à 

promoção de processos de seleção excessivamente rigorosos e à exclusão de alunos que não 

obtêm as médias esperadas nos testes. Esses mecanismos ferem, de forma contundente, 

princípios importantes de uma educação de qualidade, que vise o desenvolvimento integral do 

ser humano. No Brasil, de modo especial, agrava-se esse problema pela pouca oferta de escolas 

públicas no ensino superior. 

 

Cappelletti (2010, p. 18), mencionando pesquisa recente de Souza37, pontua que “o tema 

‘Avaliação Educacional’ raramente tem o espaço necessário na formação de professores nos 

cursos de Pedagogia”.  

 

Na mesma direção, Gatti (2010), afirmou, durante evento em São Paulo38, que os professores não 

aprendem a avaliar o aluno. Segundo pesquisa que realizou, “apenas 1% dos cursos de 

                                                

37 Pesquisa de Elda Damásio de Souza – A Formação de Formadores em Avaliação da Aprendizagem. Dissertação 
de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Educação Currículo da PUC-SP, 2007 (apud CAPPELLETTI, 
2010, p. 18). 
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graduação para professores têm matérias específicas sobre provas e avaliações nacionais”. 

Ainda segundo Gatti, “o uso de avaliações por parte de professores depende de conhecimento e 

não do uso ‘cego’”. Entretanto, “os profissionais usam mais a ‘sensibilidade’ do que 

conhecimentos acadêmicos para avaliar” (GATTI, 2010). 

 

Ao afirmar essas coisas, Cappelletti (id. ib.) e Gatti (id. ib.) partem do pressuposto de que já há 

referencial teórico suficiente para fundamentar os processos de avaliação da aprendizagem na 

escola, mas que falta conhecimento por parte do professor acerca desse referencial teórico. No 

entanto, ambas não se referem especificamente à avaliação de competências. Elas se referem às 

teorias de avaliação que devem atender às demandas do currículo atualmente presente na maioria 

absoluta dos sistemas de ensino público ou privado, ou seja, um currículo focado essencialmente 

em conteúdos disciplinares. 

 

Quando se fala em ‘avaliação de competências’, no entanto, o referencial teórico ainda é escasso, 

especialmente no campo da educação escolar de Ensino Fundamental.  

 

Se forem consideradas, ainda, metodologias de avaliação de competências apoiadas pela 

tecnologia, como apontou Almeida em citação anterior39, então se pode afirmar que se trata de 

busca por referências ainda mais escassas. 

 

Antes de discutir concepções de ‘avaliação de competências’, propriamente ditas, é válido 

refletir sobre algumas teorias mais básicas de avaliação, que fornecerão o suporte necessário para 

a reflexão posterior. 

 
“Avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada situação que permite, 
de forma contextualizada, compreender e interpretar os confrontos teóricos/práticos, 
as diferentes representações dos envolvidos, as implicações na reconstrução do objeto 
em questão. Esse processo desencadeia uma intervenção de estudos, reflexões e 
releituras, gerando nas ações um movimento de problematização e ressignificação na 
direção de transformações qualitativas de relevância histórica e social.” 
(CAPPELLETTI, 2002, p. 32-33 – grifo nosso). 

 
                                                                                                                                                       

38 Conforme publicação de matéria em site, se referindo à palestra proferida por Bernardette Gatti em evento da área 
de Educação e Tecnologia, ocorrido em maio de 2010, em São Paulo Disponível em: 
<http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/05/05/professor-nao-aprende-a-avaliar-aluno-diz-especialista.jhtm> 
(Acesso em: 16/05/2010). 
39 Vide Capítulo I. 
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A conceituação apresentada por Cappelletti (2002) chama a atenção por não fazer qualquer 

referência a objetividade, medida, precisão, controle, resultados, termos muito frequentemente 

encontrados quando se fala em avaliação. Antes, Cappelletti (id. ib.) fala sobre criticidade, 

contextualização, interpretação das representações dos envolvidos (os sujeitos da aprendizagem 

e, consequentemente, da avaliação), reflexões, releitura, problematização, ressignificação, 

transformação e relevância histórica e social. 

 

Na mesma direção Saul (2010, p. 65-66) faz referência à “emancipação, decisão democrática, 

transformação e crítica educativa”, quando apresenta o conceito paradigmático da avaliação 

emancipatória “como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, 

visando transformá-la”. 

 

Essa diferença de enfoque explicita, na realidade, diferentes paradigmas que se escondem por 

trás das diferentes concepções e práticas avaliativas, não apenas no contexto escolar, mas em 

qualquer contexto formal de aprendizagem. 

 

Rodrigues sintetiza: 

 
“três grandes tipos de posturas diferentes” que caracterizam “abordagens, posições 
gerais ou paradigmas [...]: objetivista, que leva a encarar a avaliação (e qualquer ação 
social) como técnica; subjetivista, que leva a conceber a avaliação como prática; 
dialética ou interacionista, que numa perspectiva crítica conduz a considerar a 
avaliação como práxis.” (ESTRELA e RODRIGUES, 1995, p. 96 – grifo nosso). 

 

A concepção ‘objetivista’ tem sua origem no Positivismo40. Essa concepção entende avaliação 

como uma ferramenta de mensuração e controle de resultados, com base em indicadores 

objetivos e precisos. Nessa concepção o avaliador deve buscar uma posição de neutralidade e 

distanciamento do objeto a ser avaliado. A concepção tradicional de educação, que entende a 

aprendizagem como um processo de assimilação de informações, se alinha perfeitamente a essa 

concepção de avaliação, que é eminentemente quantitativa. 

 

                                                

40 Vide, nesse contexto, ROMÃO, 2011, pp. 30-32, em sua explanação sobre os elementos que caracterizam a 
chamada “Razão Positivista”. 
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A concepção ‘subjetivista’, por sua vez, admite que a avaliação seja, como o próprio termo 

sugere, subjetiva. Nessa concepção, o avaliador deve participar do processo, mas o objetivo está 

na autoavaliação, visto que aquele que é avaliado deve estar no centro desse processo, que é 

visto como de autoaprendizagem. 

 

Já a concepção ‘dialética’, seja ela chamada de ‘interacionista’, ‘emancipatória’ ou ‘crítica’, 

defende o diálogo, a interação entre avaliador e avaliado. O objetivo da avaliação está 

direcionado ao processo, e não apenas ao resultado. Por isso, o avaliador deve, mais do que 

participar, conviver com o avaliado, a fim de construir essa avaliação em parceria, visando à 

emancipação do avaliado num processo de ação, reflexão, ação (práxis). Essa concepção, 

portanto, se alinha à concepção de aprendizagem de Paulo Freire, que propõe que “ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 

comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011b, p. 96). Esse processo pode ser visto 

como uma experiência de aprendizagem colaborativa. 

 

A concepção de avaliação dialética não desconsidera os objetivos de aprendizagem, como 

referência para o processo avaliativo, mas não se restringe a eles. Ela considera, também, 

aspectos da maturidade cognitiva, emocional e motora do aluno – fatores intrínsecos, biológicos 

– bem como o seu contexto sociocultural – fatores extrínsecos, ambientais (ALMEIDA e 

FRANCO, 2011, p. 14.). 

 

Cappelletti41 (2011) propôs um quadro que resume as três abordagens discutidas por Rodrigues 

(in ESTRELA e RODRIGUES, 1995): 
  

                                                

41 O quadro proposto por Isabel Cappelletti é parte de acervo pessoal que a autora disponibilizou em sua atividade 
docente, durante o ano de 2011, não estando ainda publicado. O material está aqui transcrito com permissão da 
autora.  
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Quadro 3 – Abordagens da avaliação. 

 Abordagem Objetivista Abordagem Subjetivista Abordagem Dialético-Crítica 
Im

pl
ic

aç
õe

s P
ed

ag
óg

ic
as

 

 
Modelo Pedagógico: Tradicional 

 
Modelo Pedagógico: Escola Nova 

 
Modelo Pedagógico: Pedagogia 
Crítica 
 

 
Escola: cuida da transmissão e 
preservação cultural, mantém o  
“status-quo” socializando e 
integrando os novos membros. 
Busca estabilidade através da 
organização, rejeita o conflito, 
desconhece as contradições. 
 

 
Escola: ativa e inovadora; 
instrumento de ação social com 
da gestão negociada e 
democrática. 

 
Escola: “lócus” da crítica 
histórico-política e da construção 
coletiva do conhecimento. 
Trabalha a partir dos conflitos e 
das contradições sociais, visando 
a formação do agente de 
transformação social. 

 
Processo ensino-aprendizagem: 
centrado no professor; 
organização lógica do ensino; 
processo autoritário. 

 
Processo ensino-aprendizagem: 
centrado no aluno, 
individualizado, não diretivo. 

 
Processo ensino-aprendizagem: 
síntese concreta entre a 
participação ativa e pessoal do 
aluno e a necessária intervenção 
do professor. 
 

 
Avaliação: processo de controle 
externo. Não há necessidade de 
explicitar, questionar, 
fundamentar ou justificar o 
referencial, os critérios de 
avaliação impostos e/ou 
estabelecidos autoritariamente 
(referencial externo). 

 
Avaliação: processo de auto 
regulação e autocontrole. O 
sujeito é fonte de referencial de 
avaliação participando ativamente 
do processo e dos resultados da 
avaliação (referencial interno). 

 
Avaliação: processo de avaliação 
“em ato” em que o referencial de 
avaliação se constrói e reconstrói 
à medida que se desenvolve 
através do próprio processo de 
avaliação; transformação e 
síntese superativa, tanto dos 
referenciais externos, quanto dos 
internos, entendidos como dois 
polos de uma relação dialética. 
 

  

Naturalmente a expectativa que se tem de uma escola que se define como inovadora42 é que ela 

se apoie na concepção crítica, emancipatória, coerente com a proposta de formação de um 

cidadão crítico, autônomo, capaz de promover a transformação da realidade pessoal e social. 

 

Esta última expectativa, e os três paradigmas apresentados, constituem a referência e as 

categorias para a análise da documentação da Escola Lumiar, objeto de pesquisa do presente 

trabalho. 

  

                                                

42 Vide Plano Escolar 2009 da Escola Lumiar, p. 36: “As Escolas Lumiar se veem e se definem como Escolas 
Inovadoras”. 
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V. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

Talvez os maiores desafios desta pesquisa tenham se concentrado na busca por referências 

teóricas relacionadas à avaliação de competências que sejam coerentes com a concepção de 

competências adotada neste trabalho e com o paradigma dialético de avaliação. 

 

O primeiro desafio foi quantitativo. A revisão bibliográfica mostrou que, na área da educação, a 

avaliação de competências é, ainda, tema relativamente pouco publicado, sendo escassos os 

materiais, especialmente no nível fundamental. 

 

O segundo desafio foi qualitativo. Em nível médio, profissionalizante, ou fora do contexto 

escolar, na área de treinamento corporativo, não são raros os textos que abordam este tema. 

Porém, o que se observou foi que a concepção de avaliação de competências está normalmente 

associada ao paradigma objetivista. 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, por exemplo, que vem se tornando 

referência em termos de currículo e avaliação por competências, entende que esta “é parte 

integrante, em todas as etapas constitutivas, para conferir se as competências previstas no perfil 

de conclusão foram ou estão sendo, efetivamente, desenvolvidas pelos alunos” (SENAC, 2008, 

p. 16 – grifo nosso). A referência à conferência da efetividade do desenvolvimento das 

competências previstas sugere o caráter objetivista da concepção. 

 

A própria Lumiar, em seus textos que abordam esse tema, também apresenta uma concepção de 

avaliação bastante alinhada ao paradigma objetivista, conforme se verá no próximo capítulo. 

 

Compreender a avaliação de competências como um mero processo de aferição do 

desenvolvimento de determinada competência, por meio da observação de um comportamento 

específico, leva a uma incômoda aproximação dessa modalidade de avaliação à teoria 

comportamentalista de Skinner, que, em seus estudos, sequer se preocupou com a aprendizagem 

chamada significativa, capaz de alterar o comportamento observado, mas se ateve 

exclusivamente ao estudo do comportamento, e às formas de condiciona-lo (MOREIRA, 1982). 

Para Skinner, segundo Ferreira, “as ideias de liberdade, autonomia, dignidade e criatividade são 
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ficções sobre comportamento sem valor explicativo e científico, na medida em que apenas 

expressam tipos variados de condicionamento” (FERREIRA, s/d)43. 

 

Definitivamente, não seria esse o referencial teórico que embasaria o estudo da avaliação de 

competências proposto nesta pesquisa, mas registrá-lo é importante, uma vez que é expressiva a 

quantidade de textos que se alinham a essa concepção. 

 

Mendoça, no entanto, conseguiu apresentar uma concepção muito mais adequada e coerente com 

o paradigma dialético. Recorrendo a Abrantes, Mendoça mostra que a observação, enquanto 

instrumento de recolha de dados para análise e interpretação, não precisa ser descartada, mas ela 

deve acontecer durante o processo de aprendizagem, em situações variadas, que contemplem a 

manifestação não apenas de um aspecto do comportamento, mas de diversos aspectos 

articulados: 
“[Para Abrantes, a avaliação deve] basear-se na observação do que o aluno faz e da sua 
evolução, em diferentes momentos e em diversos contextos, assim como em situações 
que, pela sua própria natureza, apelem ao recurso integrado a conhecimentos, 
capacidades e atitudes” (apud MENDOÇA, 2007, p. 55). 
 

Embora possa haver a auto-observação, o conceito de observação simples, no entanto, remete a 

uma imagem de um olhar externo, de um sujeito que observa um objeto, ou outro sujeito. 

Portanto, a avaliação de competências não poderia se restringir à observação. Dois outros 

aspectos podem auxiliar e complementar esse processo. 

 

O primeiro se refere à necessidade de envolvimento do sujeito que é observado (o aluno) no 

próprio processo de avaliação. Nesse ponto talvez resida o aspecto mais relevante da concepção 

de avaliação de competências proposta por Mendoça. Para ela, a avaliação não é um processo 

isolado do professor, mas inclui o aluno, e não apenas ele, mas também outras pessoas da 

comunidade escolar que “façam parte do processo de aprendizagem do aluno” (MENDOÇA, 

2007, p. 56). 

 

                                                

43 FERREIRA, J. "Skinner: o comportamento operante". In: Jairo Ferreira. Disponível em: 
<http://penta.ufrgs.br/~jairo/1skinner.htm>. Editado em 07 Ago. 1997. Modificado em 15. Ago. 1997. (Acesso em: 
18/05/2012). 
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Não é possível conceber a avaliação de competências, dentro da concepção dialética, sem 

considerar a participação do aluno. Mas, isolar o aluno nesse processo seria, de igual modo, 

excluir os importantes parceiros que eventualmente tornam a aprendizagem desse aluno mais 

significativa. Envolver de fato diversas pessoas é, sem dúvida, o caminho mais promissor para 

viabilizar a avaliação de competências dentro da concepção dialética, conforme foi discutido no 

capítulo anterior. 

 

O segundo aspecto que pode tornar esse processo mais completo diz respeito ao procedimento 

utilizado, no caso, a observação. Embora seja um importante procedimento de avaliação, uma 

vez que as competências são, em grande parte, observáveis por meio de comportamentos, limitar 

o processo à observação poderia reduzi-lo ao comportamentalismo skinneriano, como já foi dito. 

 

Há outras estratégias possíveis para se obter informações relevantes acerca do desenvolvimento 

de competências dos alunos. “Registros e produtos mais significativos [...], relatórios de 

projetos, apresentações e discussões orais [...], a autoavaliação do aluno, tudo o que possa 

documentar o percurso de aprendizagem do aluno” (MENDOÇA, 2007, P. 56) pode e deve ser 

considerado. 

 

Em relação à autoavaliação, cabe ressaltar que ela é aqui compreendida como um processo de 

metacognição, que está relacionado à tomada de consciência (FREIRE, 1979). Nas palavras de 

Mendoça, “deve-se privilegiar a autoavaliação, por ser interna ao aluno, por ser um processo 

de metacognição que implica reflexão, tomada de consciência, autocontrole” (MENDOÇA, 

2007, pp. 68-69). 

 

A avaliação de competências, dentro da concepção dialética, pode ser assim resumida: 

  
“A implicação dos alunos na avaliação e o recurso a diversos métodos de avaliação em 
diferentes momentos e em tarefas múltiplas é, pois, relevante, para que os alunos 
possam não só aplicar os conhecimentos que vão adquirindo, mas possam também, 
receber outras informações para serem eles próprios a controlarem as suas 
aprendizagens, o domínio de competências, as dificuldades e os progressos”. 
(MENDOÇA, 2007, p. 56) 
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VI. A ESCOLA LUMIAR 

 

Fundada em 2003, a Escola Lumiar é parte de um projeto ousado que teve início pelo menos dois 

anos antes, quando o empresário Ricardo Semler44, seu idealizador, inconformado com um 

sistema de ensino que, segundo Owell (apud SEMLER, 2006, p. 201), produz indivíduos 

“condicionados a serem submissos, a esperarem instruções, a se submeterem à uniformização”, 

resolveu criar uma escola segundo um novo paradigma educacional. 

 

Para isso, primeiro ele viajou por diversos países, em busca de experiências inovadoras em 

educação, dentre elas, Summerhill (na Inglaterra) e Sudbury (nos Estados Unidos), referências 

mundiais na categoria das chamadas escolas democráticas, e conversou com grandes 

especialistas mundiais, como Howard Gardner45, da Universidade de Harvard, famoso pelo seu 

Projeto Zero, no seio do qual surgiu a proposta das múltiplas inteligências. 

 

Sua busca o levou à conclusão de que havia basicamente duas categorias de escolas no mundo: 

as clássicas (tradicionais) e as alternativas (renovadas). Mas ele identificou ainda o que poderia 

ser considerada uma terceira categoria, as que ele chamou de “esquisitas” (SEMLER, 2006, p. 

210), que são as escolas que se denominam de educação democráticas. O problema é que 

nenhuma das três categorias satisfazia o seu ideal de escola. 

 

Semler, então, retornou ao Brasil e reuniu uma equipe de pouco mais de vinte profissionais 

bastante experientes na área da educação, dentre os quais ex-ministros e secretários de educação, 

que passou a se reunir regularmente durante um período aproximado de dois anos, discutindo um 

paradigma de educação que deveria servir não apenas para a escola que ele criaria, mas que 

pudesse ser replicável em escala e fosse aplicável até mesmo na rede pública de ensino. A escola 

                                                

44 Em 1990, Ricardo Semler, um bem sucedido empresário paulistano, proprietário e principal executivo do Grupo 
SEMCO, criou a Fundação SEMCO com o objetivo construir um projeto de escola democrática inovadora, que 
pudesse servir de referência para a educação formal, especialmente a pública. Para isso, criou, em 2003, o Instituto 
Lumiar, responsável pela concepção, pelo referencial teórico e pela gestão das escolas, que deveriam estar 
alicerçadas nos princípios democráticos também presentes em suas empresas. As ideias de gestão democrática das 
empresas de Semler ficaram conhecidas internacionalmente por meio do lançamento do seu livro “Virando a Própria 
Mesa”, 1988, hoje traduzido em dezenas de línguas. 
45 Howard Gardner é professor de Cognição e Educação na Harvard Graduate School of Education, e autor do livro 
“Frames of Mind: Theory of multiple intelligences”, 1983. 
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criada com base nesse paradigma deveria ser uma escola totalmente inovadora, livre dos vícios 

do paradigma atualmente vigente. 

 

Após o grupo concluir que havia chegado a um modelo viável, pautado nos pilares da 

“liberdade, cidadania e aprendizado profundo” (SEMLER, 2006, p. 211), a primeira escola 

Lumiar abriu suas portas na cidade de São Paulo em 2003. Entre outras coisas, o modelo previa a 

integração de crianças de diversas classes sociais, numa escola privada, mas sem fins lucrativos, 

em que conviviam, em proporções equivalentes, alunos pagantes e alunos bolsistas – as bolsas 

variando de valor indo até 100% da mensalidade. 

 

6.1 Organização e Funcionamento 

 

Inicialmente a escola atendia apenas alunos da Educação Infantil, mas, já a partir do segundo ano 

de existência, iniciou o atendimento a alunos do Ensino Fundamental. A Lumiar dispunha de 

autorização legal para atendimento de alunos do Ensino Médio, mas até o final de 2009 esse 

atendimento não havia tido início. 

 

Dentro do Ensino Fundamental os alunos se agrupavam em ciclos de três anos (de 6 a 8, de 9 a 

11 e de 12 a 14 anos), mas eles tinham permissão para participar de projetos junto a alunos de 

ciclos diferentes do seu, de acordo com seu interesse, e desde que atendessem aos pré-requisitos 

eventualmente exigidos em cada projeto. 

 

Em 2005 a Lumiar estendeu sua experiência a uma rede pública municipal de ensino, por meio 

de uma parceria público-privada, que possibilitou a implantação de uma escola Lumiar piloto no 

Lageado, zona rural do município de Santo Antônio do Pinhal, estado de São Paulo. 

 

Em 2009 uma terceira unidade da rede foi criada, também na zona rural do município de Santo 

Antônio do Pinhal, mas esta privada e bilíngue, Português – Inglês. 

 

As especificidades de cada unidade conviviam com algo que poderia ser definido como o 

referencial teórico Lumiar (que inclui forma de organização e gestão, currículo, metodologia, 

forma de avaliação dos alunos), que tornava as três unidades parte integrante de uma única 
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proposta. Embora já tenha sido apresentada ao longo do texto, a essência da proposta da Lumiar 

pode ser resumida na declaração de princípios publicada no site do Instituto Lumiar46: 

 
“Uma Visão da Educação que vê a educação como processo contínuo e permanente de 
desenvolvimento do ser humano que abrange não só os aspectos cognitivos desse 
desenvolvimento, mas também os seus aspectos emocionais e sociais, e que acontece 
através das múltiplas interações do indivíduo com seu ambiente humano e natural, fora 
e dentro da escola; 
Uma Visão da Aprendizagem que vê a aprendizagem como processo de criação e 
expansão de capacidades, vale dizer, de desenvolvimento de competências, através do 
qual as pessoas se tornam capazes de fazer coisas que antes não conseguiam fazer; 
Uma Visão da Escola que vê a escola como ambiente privilegiado de aprendizagem, 
organizado para propiciar aos alunos oportunidades de aprendizagem ricas, flexíveis e 
envolventes, que encoraje a liberdade de aprender, incentive a autonomia do aluno e, ao 
mesmo tempo, exija dele responsabilidade pelas suas escolhas, decisões e ações, dentro 
de um clima que favoreça a individualidade e, ao mesmo tempo, a cooperação; a 
diversidade e, ao mesmo tempo, a igualdade de direitos e a existência de atributos 
comuns; a tolerância e o respeito mútuo; 
Um Currículo focado no desenvolvimento de competências pelos alunos e não na 
transmissão de conteúdos disciplinares pelos professores e que se caracteriza, portanto, 
como uma Matriz de Competências, organizada ao redor dos Quatro Pilares da 
Educação propostos pela UNESCO, e não como uma grade de disciplinas; 
Uma Metodologia de Aprendizagem centrada na participação dos alunos em Projetos 
de Aprendizagem cuidadosamente definidos para facilitar aos participantes o 
desenvolvimento de competências específicas e oferecidos em quantidades e 
modalidades suficientes para propiciar aos alunos real liberdade de escolha – 
participação essa que substitui as aulas tradicionais; 
Uma Metodologia de Avaliação da Aprendizagem centrada no registro constante e 
cuidadoso, em um Portfólio do Itinerário de Aprendizagem do aluno, de observações 
relevantes acerca do seu desenvolvimento, tanto através das atividades relacionadas aos 
Projetos de Aprendizagem como, fora delas, através atividades que podem ser descritas 
como integrantes do “Currículo Oculto”: participação em assembleias e comissões, 
papel assumido nas atividades de recreação, relacionamento com colegas e com os 
profissionais (pedagógicos ou não) da escola etc.; 
Um conjunto de Profissionais Pedagógicos diferenciados em dois grupos: de um lado, 
Tutores (Mentores, Orientadores e Conselheiros) dos alunos, que são contratados pela 
escola em tempo integral (mínimo de seis horas) e que têm a função de acompanhar e 
supervisionar, ano a ano, um mesmo grupo de alunos em todas as suas atividades, 
inclusive nas presumidas como apenas recreativas, interagir com eles e com seus pais 
com o objetivo de incorporar informações extraescolares ao Portfólio de Aprendizagem 
dos alunos e manter os pais informados sobre o desempenho dos alunos na escola, 
assistir os alunos, juntamente com os pais, na escolha dos projetos de que irão 
participar, e avaliá-los periodicamente (pelo menos a cada dois meses e ao final do ano); 
De outro lado, Mestres com competência e alto nível de interesse em áreas que possam 
servir para o desenvolvimento de competências por parte dos alunos, que são 
contratados pela escola por períodos limitados (dois a quatro meses em regra) e que têm 
a função de planejar e coordenar projetos de aprendizagem e avaliar o desenvolvimento 
das competências dos alunos que participam desses projetos; 
Uma Forma de Gestão democrática e participativa que encontra sua melhor expressão 
na Roda, que é uma assembleia geral da comunidade escolar que se reúne todas as 
semanas para discutir problemas que lhe são trazidos por qualquer membro da 

                                                

46 O conteúdo disponibilizado no site do Instituto Lumiar. Disponível em: 
<http://www.institutolumiar.org.br/declaracao_interna.php> (Acesso em: 18/05/2012). 
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comunidade escolar e que vão desde questões disciplinares até questões relacionadas à 
natureza da comida servida ou da limpeza dos banheiros; 
Um uso criativo e inovador da Tecnologia, que a põe a funcionar como ferramenta da 
aprendizagem individualizada e personalizada do aluno e não como uma ferramenta de 
apoio ao ensino do professor no gerenciamento da classe e na transmissão de conteúdos 
disciplinares. 
Numa visão como esta, a Lumiar, em vez de focar no conhecimento disciplinar e 
transversalizar o desenvolvimento de competências, faz o contrário: foca no 
desenvolvimento de competências e transversaliza a busca de conhecimentos 
disciplinares relevantes, que entram na formação do aluno à medida que se mostram 
necessários ou úteis para a realização dos seus projetos de aprendizagem ou para a 
definição e implementação de seu projeto de vida.” 

 
A organização e a rotina das escolas, bastante peculiares, passaram por intensos processos de 

mudança desde a sua fundação. Inicialmente, por exemplo, os alunos não tinham horários 

padronizados para entrar ou sair da escola47, tamanha era a flexibilidade da proposta. Os projetos 

ocorriam em diversos horários ao longo de todo o dia, compreendendo os períodos da manhã e 

da tarde, e as crianças participavam dos projetos que escolhiam, buscando compatibilizar os 

horários dos projetos escolhidos com seu horário de permanência na escola. 

 

Posteriormente, a escola passou a disponibilizar apenas o período da tarde para o atendimento ao 

Ensino Fundamental. Essa era a realidade de 200848, quando todos os alunos chegavam ao 

mesmo horário, e os encontros dos projetos eram dispostos em uma grade de horário muito 

similar às grades de horários de aulas de escolas tradicionais, cada encontro tendo cinquenta 

minutos de duração. Os alunos eram persuadidos a se inscrever em projetos de modo que 

ocupassem a maior parte do tempo que passavam na escola nos encontros dos projetos. Dessa 

forma cada aluno participava de aproximadamente vinte projetos de diferentes tamanhos e 

profundidades em um bimestre. 

 

O excesso de projetos, no entanto, se revelou um obstáculo ao aprofundamento da aprendizagem 

dos alunos. Portanto, foi necessário pensar uma forma de organização que possibilitasse que os 

alunos se inscrevessem em um número menor de projetos, e pudessem dedicar mais tempo a 

cada um deles. Assim também foram propostas mudanças quanto aos agrupamentos em idades e 

períodos. 

 
                                                

47 MARTINS, C. Escolas democráticas: o desafio de transformar ilhas de liberdade em modelo educacional. 
Disponível em: <http://cantoa.blogspot.com.br/2007/11/escolas-democrticas-o-desafio-de.html>. (Acesso em: 
Acesso em: 07 Jul.. 2012.) 
48 Fonte: anotações pessoais. 



 

76 

 

Outra característica da organização do trabalho até então era que cada projeto era conduzido por 

um mestre diferente, e havia pouca integração entre os mestres no desenvolvimento de projetos 

transdisciplinares. 

 

Por isso, a partir do segundo semestre de 200849 os projetos passaram a ser conduzidos por uma 

equipe de, no mínimo, três ‘mestres’ que integravam seus saberes para proporcionar experiências 

de aprendizagem mais amplas aos estudantes, sem perda de profundidade. Os temas dos projetos 

que seriam oferecidos eram discutidos e votados previamente pelos estudantes. A partir dessa 

mobilização, os ‘mestres’ elaboravam as propostas de projetos que seriam oferecidos. 

 

Em vez de vinte diferentes projetos para cada ciclo, a escola passou a oferecer cerca de doze 

projetos para toda a escola, e os alunos escolhiam apenas três deles, nos quais teriam a 

oportunidade, necessariamente, de desenvolver habilidades e competências ligadas às áreas de 

Língua Materna e Matemática, e outras, diversificadas, ligadas às Ciências Naturais, Ciências 

Sociais, Artes, Esportes etc. 

 

Ao mesmo tempo foi criado um projeto especial chamado ‘Saindo da Lumiar’ voltado aos 

estudantes em fase de conclusão do Ensino Fundamental, cujo objetivo era ajudá-los a se 

prepararem para ingressar em uma escola de Ensino Médio pautada pelo paradigma tradicional 

de organização, com grades curriculares rígidas, conteúdos disciplinares, ensino expositivo, 

provas etc. 

 

A partir de 200950, além dos projetos, foram criadas algumas oficinas, onde os estudantes 

poderiam se dedicar ao desenvolvimento de algumas habilidades e competências específicas 

(principalmente relacionadas à Língua Materna e à Matemática), independentemente de um 

projeto transdisciplinar mais amplo. 

  

Ainda a partir de 2009 foi criado um projeto que seria conduzido pelos educadores (em vez de os 

mestres), chamado ‘Leitura de Mundo’ envolvendo leitura e discussão diária das manchetes de 

jornais. Além de ampliar e fortalecer o vínculo da aprendizagem dos alunos na escola com o 

                                                

49 Fonte: anotações pessoais. 
50 Fonte: id. ib. 
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mundo real, esse projeto ainda servia de uma espécie de ‘celeiro de projetos’, uma vez que 

despertava os alunos para problemas reais que posteriormente poderiam vir a se transformar em 

projetos. 

 

Além dos projetos, semanalmente os estudantes participavam da chamada “Roda”51, uma 

assembleia onde eram discutidos e votados assuntos diversos de interesse da comunidade 

escolar, na qual todos os estudantes tinham direito a voz e voto tanto, a exemplo dos educadores 

e mestres e dos demais membros da comunidade escolar. 

 

Na Lumiar não existiam salas de aula convencionais, mas diversos espaços compartilhados de 

convivência. Em 2009, alguns desses espaços eram ocupados pelos grupos de cada ciclo, para 

eles se reunirem com seus ‘tutores’ antes e após os encontros dos projetos. Os outros eram 

utilizados, por meio de agendamento, para os encontros dos projetos, a Roda, as refeições e 

demais atividades da escola. 

 

6.2 O Mosaico e a Tecnologia 

 

Inspirado no conceito de ‘Árvore do Conhecimento’, de Pierre Levy, o Mosaico52 foi concebido 

como a tecnologia intelectual53 de gestão da aprendizagem da Lumiar. Ele compreende não 

apenas o currículo (centrado em habilidades e competências), mas também a metodologia de 

projetos, o papel dos profissionais (‘mestres’ e ‘tutores’), as práticas democráticas, enfim, toda a 

proposta inovadora de escola que a Lumiar desenvolveu. 

 

A busca por uma escola que rompesse com o modelo disciplinar e linear vigente levou à 

tentativa de criação de um novo paradigma em educação. 

 

                                                

51 Uma curiosidade acerca da “Roda” é que, embora ela fosse um instrumento democrático, a participação nela era 
obrigatória a todos os estudantes, e a decisão por torna-la obrigatória foi tomada democraticamente na própria 
“Roda”. 
52 SINGER, H. Mosaico: Novo Dispositivo para a Gestão Global do Conhecimento nos Estabelecimentos de 
Ensino. Disponível em: <http://br.groups.yahoo.com/group/edudemocratica-ciber/message/1303>. (Acesso em: 
Acesso em: 07 Jul. 2012.) 
53 SINGER, H. Uma proposta de escola para o século XXI. Disponível em: 
<http://www.unesp.br/aci/jornal/216/suplea.php>. (Acesso em: Acesso em: 07 jul. 2012.) 
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Inicialmente os registros do itinerário e do percurso de aprendizagem dos alunos eram feitos 

manualmente, em papel. Mas era parte integrante da proposta que, oportunamente, um sistema 

informatizado de gestão da aprendizagem pudesse ser desenvolvido, para viabilizar que a 

proposta Lumiar pudesse ser implementada em larga escala, especialmente aberta às condições e 

exigências de escolas públicas. 

 

No âmbito dos projetos, como não havia testes, provas e exames, havia um documento que 

consistia de um registro das expectativas de aprendizagem para cada aluno (o seu itinerário de 

aprendizagem) e um diário de bordo. Esse documento era construído não apenas pelos ‘mestres’ 

que ofereceriam os projetos, mas também por cada aluno que participaria deles. Além de 

registrar o que esperavam aprender, os alunos registravam também os conhecimentos prévios 

que tinham do assunto. No Diário de Bordo cada participante registrava o que realmente 

aprendia em cada encontro, isto é, o seu percurso real de aprendizagem (que poderia ser 

contrastado com o itinerário inicialmente previsto). 

 

Esse documento era a principal representação do Mosaico. Ao final do projeto, cada aluno tinha 

o seu próprio Mosaico, e juntos, os participantes construíam um Mosaico coletivo, reunindo 

informações dos Mosaicos individuais. 

 

Em 2007 a escola Lumiar foi selecionada como uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo, 

no programa Escolas Inovadoras da Microsoft54. A participação nesse programa permitiu que a 

Lumiar estivesse presente em diversos encontros com as demais escolas inovadoras do mundo e, 

com isso, pudesse trocar experiências interessantes. A Microsoft Brasil passou a investir na 

escola visando à sistematização de sua proposta e à possibilidade de replicação desse modelo, 

agora, não apenas na rede pública brasileira, mas em escolas de outras partes do mundo. 

 

Além do investimento em tecnologias para uso dos alunos na escola55 o mais novo parceiro da 

Lumiar passou a investir no Mosaico Digital, que seria, exatamente, o sistema informatizado de 

gestão da aprendizagem da Lumiar. 

 
                                                

54 MICROSOFT. Escola brasileira é escolhida como uma das mais inovadoras do mundo. Disponível em: 
<http://www.microsoft.com/brasil/educacao/parceiro/anuncio.mspx>. (Acesso em: 07 Jul. 2012.) 
55 A escola recebeu doação de 40 laptops e uma lousa digital, para uso dos alunos, mestres e tutores (educadores). 
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As especificações técnicas do sistema passaram a ser desenhadas pelo presidente do Instituto 

Lumiar, juntamente com uma equipe de assessores especialistas em cada área do conhecimento, 

e o sistema começou a ser desenvolvido baseado em uma plataforma tecnológica da própria 

Microsoft, o Sharepoint. 

 

O sistema, que procurava tornar concreta a ideia ainda um tanto abstrata de Mosaico, chegou a 

ser parcialmente desenvolvido, tendo sido usado em 2008 e 2009, em uma versão beta56, que 

dispunha de um banco de dados com o cadastro parcial de alunos, ‘mestres’ e ‘tutores’ da escola, 

uma matriz não totalmente completa de competências e habilidades, alguns projetos 

disponibilizados pelos mestres e ‘tutores’ no banco de projetos, e algumas ferramentas de 

avaliação dos alunos. 

 

Como não havia estrutura disciplinar na Lumiar, o sistema seria configurado para fazer uma 

espécie de conversão das informações dos projetos, de modo que um histórico escolar pudesse 

ser gerado dentro do padrão das escolas do sistema estadual de ensino. Isso seria possível 

porque, embora a matriz de competências e habilidades fosse organizada com base nos ”Quatro 

Pilares”57 da UNESCO, e subdivididas segundo as ”Múltiplas Inteligências”, de Gardner. Em sua 

origem ela havia sido concebida a partir das grandes áreas do conhecimento, extraídas dos PCN. 

Portanto, para cada competência e habilidade, havia uma referência disciplinar. 

 

Ao introduzir as competências e habilidades previstas para cada projeto, os ‘mestres’ e ‘tutores’ 

procuravam separar, dentro da carga horária, o percentual de tempo investido no 

desenvolvimento de competências relacionadas a cada área do conhecimento. Assim o sistema 

poderia gerar um histórico escolar disciplinar a partir de projetos transdisciplinares. 

 

Foram realizados alguns testes para verificar como ficaria registrado graficamente o percurso de 

aprendizagem personalizado de cada aluno dentro do sistema, e os resultados parciais foram 

animadores. 

 

                                                

56 Termo empregado para designar uma versão feita para testes, não finalizada. 
57 Vide DELORS, 2003. 
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Havia, ainda, muito a fazer, mas a própria projeção mundial da proposta da escola acabou 

conduzindo o projeto do Mosaico Digital a alçar voos mais altos. A partir de 2009 o sistema foi 

rebatizado com o nome de Sinapse, e passou a ser desenvolvido em outro nível (que não o da 

escola apenas), com o apoio de alguns parceiros globais na Europa e Ásia58. 

  

Com essa mudança de perspectiva, o sistema deixou de ser implementado e testado 

especificamente na escola, que, até 2009 pelo menos, permaneceu sem uma previsão concreta de 

implementação do sistema para uso real no dia a dia da escola. 

 

Os demais recursos tecnológicos oferecidos à escola foram sendo apropriados gradativamente. O 

uso diversificado dos espaços favorecia a apropriação das tecnologias móveis, atendendo às 

diversas necessidades dos projetos que envolviam a produção de blog, rádio, vídeo etc. A lousa 

digital era usada de forma compartilhada, em um dos espaços da escola. 

 

Para tentar superar o desafio do uso pedagógico da tecnologia por parte de alguns ‘mestres’ e 

educadores que não faziam sequer uso pessoal regular da tecnologia, desafio este que, aliás, é 

bastante comum, ainda hoje, em muitas escolas, foi destacada uma pessoa da própria equipe 

escolar, em 200859, para atuar como parceira mais experiente dos demais profissionais. Esses 

profissionais (um em cada escola) dispunham de um horário extra para apoiar seus parceiros no 

uso dos recursos disponíveis, de modo que estes pudessem se apropriar gradativamente das 

tecnologias. Além do seu par, os ‘mestres’ e ‘tutores’ também eram estimulados a contar com a 

ajuda dos alunos nesse processo.  

 

Na Lumiar da zona rural houve um avanço significativo na incorporação das tecnologias à rotina 

pedagógica. Os mestres desenvolviam atividades para os alunos realizarem com o laptop e, 

diariamente, a lousa digital era utilizada, por exemplo, no projeto ‘Leitura de Mundo’ no qual as 

crianças liam coletivamente uma versão online do jornal, utilizavam os próprios recursos da 

lousa para pesquisar as informações desconhecidas, e escreviam palavras relacionadas à notícia 

que estava sendo discutida, numa perspectiva alfabetizadora, já que se tratava de crianças em 

fase de desenvolvimento de competências dessa natureza. 
                                                

58 JOHN E. FISHER A. Ethical pioneers changing the way we live. Disponível em: 
<http://www.ralstonsemler.org.br/Fundacao/2010/?p=460>. (Acesso em: 07 Jul. 2012.) 
59 Fonte: anotações pessoais. 
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Na unidade urbana, em São Paulo, no entanto, a tecnologia não era usada com a mesma 

frequência, embora houvesse uma tendência de ampliação desse uso. 

 

O desafio do uso pedagógico da tecnologia, naturalmente, não é um privilégio da Lumiar, e 

apesar da escassez de recursos para investimento na infraestrutura tecnológica, com a ajuda da 

Microsoft, houve alguns avanços significativos. Antes desse período, os poucos computadores de 

mesa que estavam disponíveis na escola não tinham muita condição de uso, pela rápida 

obsolescência característica dessa área. 
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VII. A AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ESCOLA LUMIAR 

 

Conforme mencionado no Capítulo V, os documentos foram analisados à luz dos três 

paradigmas definidos por Rodrigues: “objetivista, subjetivista e dialético” (ESTRELA e 

RODRIGUES, 1995, p. 96). A análise dos documentos revelou alguns elementos importantes a 

respeito da avaliação de competências praticada pela escola. Esses elementos possibilitaram a 

compreensão de alguns aspectos do problema, objeto desta pesquisa. 

 

É interessante destacar, antes de explicitar a análise realizada, que o problema que originou a 

presente pesquisa, referente às inconsistências encontradas nos processos de avaliação de 

competências, passou a ser observado a partir do ano de 2008, em um contexto específico da 

Escola Lumiar, explicitado no documento chamado ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’. Essa 

informação é relevante, pois possibilita a compreensão da natureza do próprio problema e dos 

caminhos encontrados durante a investigação. 

 

7.1 O Problema da Concepção de Avaliação  

 

O documento ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’ datado de agosto de 2007, que orientou a 

implementação do sistema Mosaico Digital durante o ano de 2008, talvez revele de forma mais 

contundente o problema observado. A primeira evidência surge quando, ao descrever o projeto 

pedagógico da escola, o texto dedica apenas cinco linhas para tratar da avaliação, e, ainda assim, 

o faz de forma superficial, sem deixar claro o paradigma usado e sem explicitar a que propósito a 

avaliação serve, esclarecendo apenas que a escola é adepta da concepção de avaliação contínua: 

 
Quadro 4 - Trecho retirado do documento ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’, p. 10 (grifos nossos). 

 
[...] A avaliação constante e permanente dos alunos é parte essencial do trabalho da escola. Os alunos são 
avaliados ao entrar na escola, dentro da escola são avaliados dia a dia e semana a semana (a “Roda” tem 
uma função educativo-avaliativa), são avaliados nos projetos, são avaliados ao final do bimestre, são 
avaliados ao final do ano [...] É pela avaliação que se constata se estão aprendendo, se estão se 
desenvolvendo nos múltiplos aspectos em que consiste o seu desenvolvimento. 
 

 

O Plano Escolar 2009 mantém essa concepção. 
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Quadro 5 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 23. 
 
[...] os alunos são avaliados ao entrar na escola, [...] dia a dia e semana a semana, [...] nos projetos, [...] ao 
final do bimestre, [...] ao final do ano. 
 

 

A avaliação contínua, no entanto, poderia estar a serviço de qualquer um dos três paradigmas 

descritos por Rodrigues (1995). O texto não deixa claro, por exemplo, quem está no centro do 

processo de avaliação, ou que tipo de instrumento será utilizado, sem o que não é possível definir 

se a avaliação tem caráter mais objetivista, subjetivista ou dialético. Não obstante, a concepção 

de avaliação contínua induz à ideia de avaliação formativa60, ocorrida durante o processo de 

aprendizagem, pela falsa ideia de que esta se opõe à avaliação somativa61, que tem interesse 

apenas no resultado final. Sendo formativa, conclui-se, ela seria baseada ou no paradigma 

subjetivo ou no paradigma dialético, que valorizam tanto o processo quanto o produto final em 

si. 

 

Entretanto, é importante ressaltar que a avaliação contínua não é necessariamente formativa. Ela 

não é formativa, por exemplo, se estiver a serviço exclusivamente dos objetivos previamente 

estabelecidos. Quanto a isso, Afonso alertou que “a avaliação formativa, enquanto forma de 

avaliação contínua, pode também significar um controlo constante sobre os alunos” (AFONSO, 

2009, p. 38). 

 

Essa imprecisão quanto ao paradigma que está por trás da proposta de avaliação da Lumiar, no 

entanto, dá lugar à identificação de alguns elementos reveladores. Ao mesmo tempo em que a 

escola se vê e se define como democrática62, na Lumiar são os professores que avaliam os alunos: 

 

 

 

 

 

                                                

60 A avaliação formativa se caracteriza por acontecer ao longo do processo de aprendizagem, sendo parte integrante 
deste. Ela visa à autonomia do aluno. Embora a avaliação formativa forneça informações para o professor, para a 
escola, e até para o sistema de ensino, ela dirigida prioritariamente à construção da experiência pessoal do próprio 
aluno, em sua trajetória, em seu processo de aprender a aprender (ABRECHT, 1994, pp. 15-33). 
61 Embora a avaliação formativa tenha sido concebida em oposição à ideia de avaliação somativa, elas podem 
conviver e até se complementar, pois atendem a necessidades e expectativas diversas. 
62 Vide ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’, p. 10 - ANEXO D. 
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Quadro 6 - Trecho retirado do documento ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’, p. 11 (grifos nossos). 
 
[...] 
Ela se propõe, como já visto, a disponibilizar para os seus alunos as seguintes contribuições substantivas: 
[...] 
Mecanismos de avaliação sistemática e periódica dos alunos pelos mestres e pelos educadores”. 
 

 

 

Ora, se a avaliação é realizada exclusivamente pelos ‘mestres’ e educadores (‘tutores’), então se 

conclui que os alunos não são participantes desse processo. Logo, além de a avalição não 

demonstrar um caráter especialmente democrático, o paradigma no qual a escola baseia sua 

avaliação não é o dialético, como era esperado, a julgar pela concepção teórico-metodológica na 

qual a escola se apoia, que será explicitada mais adiante. Tampouco se trata do paradigma 

subjetivista, em que o aluno seria o principal responsável por sua avaliação. 

  

Fica evidente, portanto, que se trata do paradigma objetivista, uma vez que, essa concepção 

“lança o aluno na maior passividade, na medida em que, deixando de ser sujeito, ao ser 

avaliado, torna-se simples objeto de uma sentença exterior a ele, nada tendo mais a esperar do 

que indulgência por parte de quem o julga” (ABRECHT, p. 19). 

  

As evidências de que é essa a concepção usada (ainda que tacitamente) ganham reforço a partir 

da página 50 do documento ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’, quando são apresentados os 

conteúdos do ANEXO C63, que são os formulários de ‘Avaliação do Aluno no ingresso’, 

‘Registro de Interesses, Talentos e Projeto de Vida do Aluno’, ‘Avaliação do Aluno por Projeto’, 

‘Avaliação Bimestral do Aluno’ e ‘Avaliação de Conhecimentos Disciplinares do Aluno’, 

respectivamente, partes integrantes do Mosaico Digital. Isso porque, logo ao início de cada 

formulário, fica especificado que os documentos devem ser preenchidos pelo educador 

responsável, no caso dos ANEXO C, e pelo mestre responsável, no caso do anexo III D. 

 

Tais anexos representam a totalidade de formulários referentes à avaliação dos alunos propostos 

no Mosaico Digital. Esse fato elimina a possibilidade de participação direta do aluno em 

qualquer documento referente à sua própria avaliação dentro do sistema que pretende gerenciar 

sua aprendizagem. Daí se conclui, de forma aparentemente irrefutável, que o paradigma de 

                                                

63 Vide ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’, pp. 50-59 – ANEXO D. 
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avaliação que norteia a proposta da Lumiar é o objetivista, uma vez que o subjetivista, de modo 

geral, é focado na autoavaliação, e o dialético, na avaliação conjunta de aluno e professor. 

 

Outras evidências, no entanto, corroboram o alinhamento a esse paradigma. O Plano Escolar 

2009 apresenta a seguinte definição de avaliação: 
 
Quadro 7 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 23 (grifos nossos). 

 
[...] Avaliação é o procedimento de aferir em que medida um processo ou um estado de coisas está de 
acordo com o planejado, esperado ou desejado. 
 

 

Primeiramente essa definição entende avaliação como um procedimento que tem uma finalidade 

bastante específica: a de aferir não apenas se algo está de acordo com o que foi previamente 

planejado, estabelecido, mas em que medida. 

 

Enquanto ‘procedimento’, a avaliação se distingue do próprio processo de aprendizagem, 

apresentando-se como um elemento externo que pretende, na melhor das hipóteses, aferir se a 

aprendizagem ocorreu de fato. Essa concepção se alinha ao paradigma objetivista, que não 

apenas defende que a avaliação deve ser um processo externo, mas que deve ser tão neutro 

quanto possível, para não interferir no objeto a ser avaliado, conforme descreve Romão, acerca 

da “‘Razão’ Positivista e suas implicações [...] Ao analista é necessário o distanciamento, para 

que ele não se envolva e não permita que sua subjetividade afete a objetividade das afirmações” 

(ROMÃO, pp. 30-31). 

 

O paradigma dialético, por sua vez, não distingue a avaliação do processo de aprendizagem, 

“antes [entende que a avaliação] faz parte da própria aprendizagem” (ABRECHT, p. 32). 

Landsheere (1979) reforça essa ideia frisando que “a avaliação, antes de mais, faz parte 

integrante do processo educativo normal, devendo os ‘erros’ ser considerados como momentos 

na resolução de um problema (de um modo mais geral, como momentos do processo de 

aprendizagem)” (apud ABRECHT, p. 33). 

 

A referência à mensuração (medida) no processo de avaliação é outra forte evidência do 

alinhamento ao paradigma objetivista, que “destaca a importância das medidas de dimensões ou 
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aspectos quantificáveis, rechaçando, na maioria das vezes, as descrições qualitativas, por sua 

subjetividade viciadora da autenticidade da expressão dos desempenhos” (ROMÃO, p. 66). 

 

Por fim, a comparação entre o que se observa e os objetivos previamente estabelecidos (a 

verificação se os resultados estão de acordo com o planejado), também é uma evidência do 

paradigma objetivista, uma vez que coloca o interesse central da avaliação exclusivamente nos 

objetivos pré-definidos, visando ao controle dos resultados do ensino planejado pelo professor. 

 

Esse modelo de avaliação se enquadra bastante bem no esquema apresentado por Munício, 

reproduzido no quadro abaixo: 

 
Quadro 8 – Esquema (MUNICIO, 1978, p. 25) 

 
 

Não é difícil identificar o caráter objetivista do esquema proposto por Munício (1978) em 

cada um dos quatro itens: 

 

• Se é preocupante o estabelecimento de objetivos, que, nesse contexto, norteiam a 

avaliação, a mera aceitação de objetivos definidos por outro é ainda mais preocupante. 

Quem seria essa terceira pessoa, externa ao processo de ensino-aprendizagem, 

supostamente apta a definir aqueles que serão os parâmetros da avaliação da 

aprendizagem dos alunos? 
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• A fixação de níveis mínimos para cada nível e área pressupõe uma objetividade e 

precisão que não existe em educação. Essa é a pretensão da concepção objetivista de 

avaliação. 

• O destaque para uma etapa de realização da função docente, além de colocar a ênfase no 

ensino (professor), em detrimento da aprendizagem (aluno), evidencia a concepção de 

que a avaliação se encontra em uma etapa final do processo educativo, após o ensino, e 

não concomitante, como parte do processo de aprendizagem. 

• A afirmação de que a função da avaliação é medir os resultados da sua ação sobre o 

aluno, comparar com os níveis propostos inicialmente, e implementar uma ação corretora, 

caso o resultado da medição não esteja adequado, é absolutamente objetivista. Ela não 

apenas reduz a avaliação a um processo de medição e comparação, como também coloca 

toda a ênfase da educação na ação unilateral do professor sobre o aluno, que parece sofrer 

passivamente essa ação. 

 

Ainda em relação ao problema na concepção de avaliação o item “O Mosaico”, do Plano Escolar 

2009, que trata do sistema de gestão da aprendizagem descrito na nota de rodapé 16, explica as 

três partes que compõem esse sistema (a matriz de competências, o banco de projetos e o 

portfólio de aprendizagem), mas se atém mais a este último, que é o elemento que está mais 

diretamente relacionado à avaliação dos alunos. 

 
Quadro 9 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 28 (grifos nossos). 

 
[...] o Portfólio de Aprendizagem é o subsistema que descreve o itinerário de aprendizagem [...] Ele 
conterá primeiro uma avaliação inicial do aluno [...] que procurará detalhar quais competências (dentre 
aquelas definidas e descritas na Matriz de Competências) o educando já domina ao entrar na escola, e em 
que nível as domina. 
 

 

A referência às competências “definidas e descritas na Matriz de Competências” e ao “nível” de 

desenvolvimento delas, mais uma vez remetem ao objetivismo. Primeiro, porque a avaliação 

diagnóstica, mesmo sendo feita quando o aluno está para iniciar-se na escola, já se mostra focada 

exclusivamente nos objetivos predeterminados pela escola, e, segundo, pela referência à medida, 

quantificação do nível de desenvolvimento das competências. 
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Até aqui, portanto, conclui-se que os documentos analisados, do período entre o segundo 

semestre de 2007, e 2009, revelam o paradigma objetivista implícito na proposta de avaliação da 

Lumiar. 

 

7.2 Aparentes Contradições 

 

Pode-se dizer que a conclusão do item anterior tem grande impacto no estudo do problema 

investigado nesta pesquisa. Contudo, talvez esse fato não seja tão relevante, se comparado às 

aparentes contradições observadas a partir da análise do registro do histórico da escola, quando 

comparados documentos de diferentes períodos, especialmente do período anterior ao segundo 

semestre de 2007 em relação ao período posterior, conforme se verá a seguir.  

 

Ricardo Semler, no capítulo de seu livro dedicado à Escola Lumiar, descreve o que seria uma 

proposta de avaliação 360 graus da Lumiar: 

 
“No final do trimestre, fariam uma avaliação de 360 graus, onde a criança avaliaria a escola, o educador, os 
mestres, e mesmo os pais como educadores, e os pais fariam o mesmo. E claro, o tutor também mediria o 
aprendizado e a contribuição dos pais. Dessa rica discussão nasceria o contrato do trimestre seguinte. E assim 
por diante, dos dois (contribuição menor, mas importante da criança), até a criança estar pronta para sair pela 
vida, emancipada em todos os sentidos.” (SEMLER, 2006, pp. 202-203). 

 

Na mesma direção, em 2006, o então presidente do Instituto Lumiar, apresentou à equipe escolar 

um documento, datado de 2004, chamado por ele de ‘pré-projeto para o Mosaico Digital’ em que 

fica evidente a proposta de avaliação coerente com as ideias de Semler, e com o paradigma 

dialético: 

 
Quadro 10 - Trecho retirado do documento Escola Lumiar Fase II, p. 8 (grifos nossos). 

 
[...] Será um banco de dados em que os alunos registrem o que aprenderam [...] 
[...] Neste espaço o aluno poderá acompanhar sua evolução, o conjunto de seus conceitos aprendidos, e seu 
percurso, mesmo sem estimativa de valor ou comparação. Neste espaço o aluno reflete sobre seu processo 
cognitivo [...] 
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Essas observações evidenciam que a proposta inicial do Mosaico colocava o aluno no centro do 

processo de avaliação, e mais do que isso, a referência à ausência de ‘estimativa de valor64 ou 

comparação’ mostra o objetivo eminentemente qualitativo da avaliação, além da ausência do 

caráter normativo65, que encontra, em suas raízes, o paradigma objetivista. 

 

Procurando detalhar sua compreensão acerca das informações do documento de 2004, o 

presidente do Instituto Lumiar especifica alguns itens: 

 
Quadro 11 - Trecho retirado do documento Escola Lumiar Fase II, p. 9. 

 
[...] O educador pode preencher com o aluno se o aluno for pequeno demais (SIC) [se referindo à inserção 
de informações de avaliação no Mosaico Digital] 
[...] o que ele [o aluno], valoriza do que aprendeu. Como pensa sobre o que aprendeu. O aluno que faz. 
[acerca da meta-cognição] 
 

  

Todas essas afirmações não deixam dúvida de que a concepção objetivista de avaliação não 

estava, naquele momento, no horizonte da proposta da Lumiar. 

 

No entanto, é forçoso registrar que, tanto a referência à avaliação 360 graus, quanto à 

autoavaliação, não são coerentes com a concepção de avaliação observada nos documentos ‘O 

Mosaico e o Mosaico Digital’ e ‘Plano Escolar 2009’, conforme ficou explicitado anteriormente. 

Especialmente o documento sobre o Mosaico Digital não deixa dúvidas de que o aluno não tinha 

participação direta em sua avaliação. 

 

Considerando a data do livro de Semler, 2006, do documento Escola Lumiar Fase II, do mesmo 

ano e do documento ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’ de 2007, não é difícil concluir que a 

escola, na realidade, estaria passando por um processo de ‘involução’ em sua proposta de 

                                                

64 “O conceito de avaliação está relacionado com a ação e o efeito de avaliar, que é um verbo cuja etimologia se 
deve ao francês évaluer e que permite assinalar, estimar, apreciar ou calcular o valor de algo.” (“Conceito de 
Avaliação”, autoria não disponível. Disponível em: <http://conceito.de/avaliacao> (Acesso em: 21 Abr. 2012). 
Partindo desse entendimento, “ausência de estimativa de valor” deve ser aqui compreendida como a ausência da 
quantificação do valor, ou seja, ausência de nota, de medida numérica do valor. 
65 Vide, nesse contexto, AFONSO, 2009, p. 34, que apresenta o conceito de avaliação normativa mencionando que 
ela “toma como referência, ou compara, as realizações dos sujeitos que pertencem ao mesmo grupo – o que lhe 
confere uma natureza intrinsecamente seletiva e competitiva” (SCRIVEN, 1991, pp. 335-336). Afonso menciona 
ainda que “a avaliação normativa parece ser [...] a modalidade [...] mais adequada quando a competição e a 
comparação se tornam valores fundamentais em educação”. Tais valores se alinham com o Positivismo, que está na 
base da concepção objetivista de avaliação, já mencionada. 
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avaliação, partindo de uma visão dialética, caminhando em direção a uma visão objetivista de 

avaliação, tirando o interesse do aluno e direcionando para o professor, indo da abordagem 

qualitativa, em direção à quantitativa, partindo da visão 360o, para a unilateral. 

 

Desconsiderando o livro de Semler, e atendo-se aos documentos objetos de análise da presente 

pesquisa, essa aparente contradição, pode ser compreendida a partir do contexto em que cada um 

desses documentos foi produzido. O primeiro documento (‘Escola Lumiar Fase II’) foi elaborado 

em 2006, quando estava à frente do Instituto o presidente que permaneceu na gestão 2006-2007. 

O segundo documento (‘O Mosaico e o Mosaico Digital’) é de autoria de outro presidente do 

Instituto, que assumiu a presidência do instituto a partir de julho de 2007 permanecendo até abril 

de 2009. Os documentos foram, portanto, produzidos em diferentes gestões, o que pode justificar 

as diferentes concepções avaliação. 

 

Mas, se teoricamente é possível deduzir que a mudança de gestão justifica as contradições 

reveladas na proposta de avaliação da Lumiar, como compreender os problemas manifestados na 

prática avaliativa da escola, conforme se verá a seguir, durante os anos de 2006 a 2009, ou seja, 

independentemente de quem estava à frente da gestão do Instituto Lumiar? 

 

7.3 As Práticas Avaliativas e Pedagógicas 

 

O documento “Escola Lumiar Fase II”, de 2006, que traz a concepção de avaliação 

adequadamente alinhada com o paradigma dialético, revela que a avaliação praticada na escola 

não estava a contento desde essa época. 

 
Quadro 12 - Trecho retirado do documento Escola Lumiar Fase II, p. 2. 

 
[...] o sistema de registro do que os alunos fazem não tem nenhum rigor e nem consenso 
 

 

Uma ata de uma reunião ocorrida em 2008, coordenada pela equipe do Instituto Lumiar, 

envolvendo assessores, direção da escola e ‘tutores’, para discutir, dentre outros assuntos, a 

elaboração de uma avaliação diagnóstica e a revisão de instrumentos de avaliação da escola, 

também faz menção a problemas no processo de avaliação: 
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Quadro 13 - Trecho retirado do documento Ata de Reunião do Instituto Lumiar de 19/05/2008, pp. 1-2 (grifos 
nossos). 

 
[...] a avaliação dos mestres [...] não é muito adequada, pois não esclarece os critérios, porém é necessário 
ter cuidado nessa transição de modelo [...] 
[...] ressalta novamente a preocupação com a revisão dos instrumentos de avaliação, pois os mestres 
precisam se apropriar dos novos instrumentos. 
[...] os mestres receberão formação e orientação para procederem com as avaliações nos próximos bimestres. 
 

 

Esses documentos mostram que as duas gestões do Instituto Lumiar, referidas no item anterior, 

conviviam com uma prática avaliativa aquém da anunciada teoricamente. 

 

Entretanto, o último trecho acima revela que estava ocorrendo uma revisão nos instrumentos de 

avaliação, que novos instrumentos estavam sendo desenvolvidos, e que eles incluíam uma 

preocupação com critérios, o que indica que havia um movimento na escola no sentido de buscar 

aperfeiçoar os processos de avaliação. O último documento revela, ainda, que havia uma 

preocupação com a apropriação dos novos instrumentos por parte dos mestres, daí a preparação 

de uma formação dos mestres para essa finalidade.  

 

Em Janeiro de 2009, os novos instrumentos de avaliação foram introduzidos na escola, 

acompanhados de um documento chamado ‘Orientação para Elaboração da Rubrica de 

Avaliação de Competências’. Esse documento era coerente com o paradigma proposto no 

documento ‘O Mosaico e o Mosaico Digital’ detalhado anteriormente. E esse paradigma é 

tendencialmente objetivista, como se concluiu. Esse alinhamento à concepção de avaliação do 

documento anterior fica evidente desde a definição do próprio conceito de avaliação, claramente 

focado em medida, comparação e precisão: 

 
Quadro 14 - Trecho retirado do documento Orientação para a Elaboração da Rubrica de Avaliação de 
Competências, p. 1 (grifos nossos). 

 
[...] Avaliar é o procedimento de aferir em que medida um processo ou um estado de coisas está de acordo 
com o planejado, esperado ou desejado. 
[...] o foco da avaliação está no desenvolvimento (processo) e na posse (estado de coisas), por parte dos 
educandos, das competências previstas na Matriz de Competências (que contém a expectativa da escola 
para a aprendizagem dos seus educandos). 66 
 

 

                                                

66 O mesmo texto pode ser encontrado no Plano Escolar 2009, p. 23, apresentado anteriormente. 
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Ao exemplificar como devem ser definidos os indicadores para a avaliação de competências, o 

texto recorre a um modelo de avaliação de larga escala (como se faz para medir o estado de 

saúde de uma população), evidenciando, mais uma vez, o paradigma objetivista, focado em 

quantidade:  

 
Quadro 15 - Trecho retirado do documento Orientação para a Elaboração da Rubrica de Avaliação de 
Competências, p. 2.  

 
[...] observar [...] o estado da saúde da população num determinado lugar e tempo” 
[...] há algumas características básicas que indicadores devem possuir (SIC): 
[...] Eles devem ser mais claros, precisos e mensuráveis do que aquilo que se deseja avaliar [...] 
 

 
É prudente afirmar, no mínimo, que não é recomendável a comparação entre um modelo de 

avaliação em larga escala com a avaliação da aprendizagem de um aluno, pois eles atendem a 

finalidades distintas, e, por isso, têm características específicas. Ambas podem ser necessárias 

em dadas situações. 

 

A avaliação em larga escala, que visa obter e analisar informações de uma macro estrutura, tem 

caráter horizontal, pois só pode ater-se às informações quantitativas, forçosamente mais 

superficiais. Já a avaliação da aprendizagem, ao contrário, deve ter um caráter mais vertical, 

preocupando-se com a qualidade da aprendizagem de cada aluno. 

 

Ao caracterizar os indicadores, o documento explicita ainda mais a concepção objetivista, 

quando faz referência à precisão e mensurabilidade de que esses indicadores necessitam, 

características que tornam essa concepção incompatível com o paradigma dialético.  

 

A prática avaliativa da escola, como se pode concluir, embora estivesse avançando, não estava 

seguindo em uma direção coerente com sua proposta curricular. A busca por soluções para as 

dificuldades com a avaliação da escola não estava encontrando caminhos coerentes com a 

proposta teórico-metodológica da escola, conforme se verá no próximo tópico. 
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7.4 A Evolução das Propostas Teórico-Metodológica 

 

Se, de um lado, já se explicitou o retrocesso que a concepção e as práticas avaliativas da escola 

sofreram, é curioso observar que, no sentido diametralmente oposto, observa-se um significativo 

progresso na proposta teórico-metodológica. 

 

A partir de 2007 a análise dos documentos da escola Lumiar revelou um significativo 

amadurecimento das propostas curricular e metodológica da escola, no sentido de ficarem cada 

vez mais coerentes com o paradigma dialético.  

 

Enquanto o Plano Escolar 2007 apresenta as disciplinas tradicionais do currículo (Português, 

Matemática, Ciências etc.), na área equivalente do Plano Escolar 2009, o documento faz menção 

aos ‘projetos’: 
 
Quadro 16 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 8 (grifos nossos). 

 
[...] Horários de Aulas do Fundamental II [...] Português [...] Matemática [...] Ciências etc. (Plano Escolar 
2007, pp. 11-13) 
[...] Horário de Projetos / Aulas do Ensino Fundamental [...] Projeto Mundo [...] Projetos 1, 2, 3 etc. [...] 
Planejamento, Organização, Autonomia. 
 

 
Somente essa caracterização já representa uma mudança substancial na forma como a escola 

apresenta a organização do seu trabalho pedagógico. No entanto as diferenças continuam. 

 

O documento de 2007 retoma o conceito disciplinar de currículo até mesmo quando detalha os 

projetos que serão desenvolvidos na escola, apresentando as disciplinas tradicionais como 

referência, conforme o modelo proposto nos PCN: 

 
Quadro 17 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, pp. 28-45. 

 
[...] Organização dos Projetos de Fundamental I em 2007 
[...] 1 – Língua Portuguesa [...] 
[...] 2 – Matemática [...] 
[...] 3 – Ciências Naturais [...] 
[...] 4 – Ciência Humanas [...] 
[...] 5 – Artes [...] 
[...] 6 – Corpo e Movimento [...] 
[...] 7 – Língua Estrangeira Moderna [...] 
[...] 8 – Ética [...] 
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E repete este modelo na apresentação do Fundamental II (Plano Escolar 2007, pp. 46-66). 

 

Tal similaridade com propostas tradicionais de escola levou a então diretora regional de ensino 

da região Capital – Centro, a manifestar-se durante reunião na Secretaria de Educação, ocorrida 

em dezembro de 2007: 

 
Quadro 18 - Trecho retirado do Relatório de Reunião na Secretaria de Educação (SEE-SP), p. 3). 

 
[...] o Plano Escolar [2007] [...] [entregue] (aparentemente em Setembro de 2007) parece estar certinho 
demais e não revelar os elementos inovadores que caracterizam a escola – o que ela considerou uma pena. 
 

 

O Plano Escolar de 2009, porém, passou a explicitar, na área destinada à Organização do Ensino 

Fundamental, sua concepção teórico-metodológica inovadora, ao apresentar sua visão de 

educação, aprendizagem, currículo, metodologia etc., em lugar de, simplesmente, listar os 

projetos que seriam desenvolvidos. 

 
Quadro 19 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, pp. 18-26. 

 
[...] Visão de Educação 
[...] Concepção de Aprendizagem 
[...] Currículo 
[...] Metodologia 
[...] Avaliação 
[...] Os Profissionais Pedagógicos 
[...] A Forma de Gestão 
[...] O Papel da Tecnologia 
 

 

E mais adiante 

 
Quadro 20 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, pp. 26-51. 

 
[...] O Currículo em Detalhe: A Matriz de Competências 
[...] A Metodologia: O Banco de Projeto 
[...] A Avaliação: O Portfólio de Aprendizagem 
[...] Os Principais Eixos do Trabalho em Cada Ciclo 
 

 

A proposta da escola, revelada nos tópicos acima, evidenciou a concepção da escola condizente 

com o paradigma dialético, conforme se observa nas afirmações a seguir: 
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Quadro 21 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 18. 
 
[...] A Lumiar vê a educação como um processo de desenvolvimento mediante o qual o ser humano [...] se 
torna uma pessoa competente, autônoma e responsável...” 
[...] aprender é tornar-se capaz de fazer o que antes não se conseguia [...] [é] algo eminentemente ativo 
(interativo, colaborativo etc.) [...] 
[...] Aprender, nesse entendimento, é um processo de construção de capacidades, de desenvolvimento de 
competências. 

 

Conforme se observa, na Lumiar a educação visa à emancipação. Ela entende a aprendizagem 

como um processo no qual o aluno está no centro, interagindo com o outro, de forma coerente 

com o paradigma dialético. 

 

A afirmação a seguir, apresenta a concepção curricular da escola organizada com base em 

competências. 

 
Quadro 22 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 20. 

 
[...] O currículo escolar é o conjunto das expectativas que a escola tem em relação à aprendizagem de seus 
alunos. 
[...] é o conjunto daquilo que, do ponto de vista da escola, os alunos devem aprender – e, da perspectiva dos 
alunos, [...] daquilo que eles podem aprender.  
[...] o currículo [...] contém uma lista [...] das competências que a escola, como ambiente formal e 
estruturado, espera poder ajudar seus alunos a desenvolver. 
[...] não faz [...] sentido esperar que todos os alunos venham a aprender tudo o que a escola, como um 
ambiente rico e flexível, lhes oferece. Mas faz todo sentido definir que algumas coisas todos os alunos 
devam aprender [...] 
[...] portanto, [...] o currículo [...] é o subconjunto das competências que cada aluno, devidamente orientado 
pelos pais e pelo seu conselheiro [...] e tendo em vista seus interesses, talentos e, oportunamente, projeto 
de vida, pode desenvolver. 
[...] isso “despadroniza” o currículo pessoal e introduz escolha e, por conseguinte, liberdade na estrutura 
curricular. 
 

 

Além da inovação no fato de que o currículo não se organiza a partir dos conteúdos, como outras 

escolas normalmente o fazem, mas sim a partir das competências, a proposta apresenta outra 

inovação, ao flexibilizar o currículo, permitindo que os alunos escolham o que querem aprender 

(caráter democrático), com base em seus interesses, talentos e projeto de vida, manifestando um 

legítimo respeito à diversidade.  

 

Há que se destacar que a liberdade de escolha mencionada se refere às competências presentes na 

matriz curricular. Os projetos buscam na matriz um conjunto de competências que pretendem 

contemplar, que certamente não inclui a totalidade das competências. Assim, é possível 

encontrar competências diversificadas entre os projetos, o que viabiliza a liberdade de escolha 
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(de competências), ao mesmo tempo em que assegura a necessária participação dos alunos nos 

projetos67.  

 

Esse elemento é bastante interessante, e acrescenta uma dose extra de inovação à proposta 

curricular da Lumiar, pois, se de um lado a ideia de um currículo fechado, padronizado e 

obrigatório não é novidade, por ser o modelo tradicional, de outro, experiências como as já 

mencionadas em Summerhill e Sudbury, que deixam o currículo completamente aberto, 

individualizado, e até, não obrigatório, embora menos comum, também não são novidade. 

 

A Lumiar busca, portanto, um espaço entre esses dois paradigmas, lançando mão do diálogo 

entre alunos, pais e ‘conselheiros’ (que nesse contexto são os ‘tutores’) como recurso para a 

emancipação, pois “a conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos...” 

(FREIRE, 2011b, p.110).  

 

Se, portanto, as concepções de currículo fechado e aberto encontram respaldo nos paradigmas 

objetivista e subjetivista, respectivamente, a concepção dialógica de currículo da Lumiar 

encontra sua raiz no paradigma dialético. 

 

A respeito da metodologia o documento explicita a proposta de projetos de aprendizagem,  

baseados na resolução de problemas: 

 
Quadro 23 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 21. 

 
[...] a Lumiar parte do pressuposto de que a melhor forma de aprender é agindo. [...] É assim que se aprende 
a viver – enfrentando problemas e procurando solucioná-los. A metodologia da Lumiar é, portanto, [...] 
centrada na resolução de problemas através de projetos de aprendizagem. 
Essa metodologia se sustenta no princípio de que há várias formas de aprender o que é preciso aprender. 
 

 

Os princípios que fundamentam a opção da escola pela também chamada metodologia ativa, a 

exemplo das visões de educação, aprendizagem e currículo da escola, estão alinhados com o 

paradigma dialético, que não apenas coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, mas 

                                                

67 No entanto, o mesmo documento, ao tratar da forma de gestão (p. 25), traz a possibilidade de não participação dos 
alunos nos projetos. Sobre esse tema, Vide p. 77, “A Liberdade de Não Participar dos Projetos”. 
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visam à emancipação, criticidade e capacidade de transformação de sua própria realidade, por 

meio do enfrentamento do problema e desenvolvimento da capacidade de solucioná-los. 

 

Sobre a forma de gestão, a Lumiar se identifica essencialmente com o paradigma dialético: 

 
Quadro 24 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 24. 

 
[...] A Lumiar se vê e se define como uma escola democrática 
 

 

O documento esclarece as diferenças entre o que classifica como escolas democráticas e escolas 

libertárias, usando Summerhill e Sudbury como exemplos da segunda categoria, onde: 

 

Quadro 25 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 24. 
 
[...] há liberdade para aprender, que inclui a liberdade de não aprender  
[...] Os mestres [...] só intervêm na aprendizagem dos alunos quando explicitamente solicitados a fazê-los 
pelos alunos. 
 

 

 

Em contraposição a essa proposta libertária, encontra-se a escola entendida como democrática na 

concepção da Lumiar, em que os alunos recebem orientação dos pais e dos tutores na escolha dos 

projetos que irão “contratar”: 

 
Quadro 26 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p.25. 

 
[...] Participação dos pais na orientação dos filhos, junto com os tutores, na escolha dos projetos que devem 
contratar. 
 

 

Ao detalhar sua organização em torno de uma matriz de competências, o Plano Escolar 2009 

apresenta um interessante debate que revela, ao mesmo tempo, o caráter inovador e retrógrado 

dos PCN. 

 

Inovador por introduzir, na década de 90, o conceito de competências e habilidades na educação 

brasileira. Retrógrado por procurar conter esse amplo conceito dentro do molde tradicional das 

disciplinas curriculares. 



 

98 

 

 

A proposta da Lumiar, explicitada, é de que as disciplinas curriculares tradicionais sejam 

transversais às competências, e não o contrário: 

 
Quadro 27 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 36. 

 
[...] Se, conforme diz Nilson Machado 68, “o que resta de mais valioso, o que permanece depois que o tempo 
apaga da memória os conteúdos / pretextos que não lograram contextualizar-se”, são as competências 
pessoais, é com base nelas que deve ser organizado e implementado o currículo – não com base em 
disciplinas. São as disciplinas que devem ser transversalizadas – não as competências, como ele sugere, 
quando, por exemplo, diz que “as competências pessoais [devem ser] desenvolvidas tacitamente [i.e., 
transversalmente] por meio das disciplinas”. Os conteúdos disciplinares são, como o próprio Nilson 
Machado admite [p. 153], apenas “pretextos” para o desenvolvimento de competências 
 

 
 

Numa visão dialética o Plano Escolar deveria disponibilizar um conjunto de projetos dentre os 

quais o aluno livremente escolheria aqueles por meio dos quais ele iria desenvolver 

competências ao articular habilidades e atitudes com os conteúdos das conquistas científicas, das 

experiências artísticas, e daquilo que há de mais vivo e significativo na história ou na literatura, 

independentemente de uma grade disciplinar rígida. Esta é a tarefa dialética da escola. Afinal, 

não há forma sem conteúdo. Embora seja por meio de conteúdos que a aprendizagem se constrói, 

seus conteúdos não precisam ser prescritos e dispostos fragmentadamente ou de forma 

segmentada. 

 

Ao se posicionar em favor da quebra do paradigma curricular tradicional, a proposta da Lumiar 

se mostra, mais uma vez, alinhada ao paradigma dialético, que também busca romper com 

paradigmas que aprisionam o conhecimento socialmente contextualizado. Nesse sentido, afirma 

Rodrigues: 

 
“Tal análise terá como resultado a tomada de consciência dos fatores sociais limitativos, 
que não haviam percebido anteriormente e das possíveis linhas de ação que permitem 
ultrapassá-los, ou seja, terá consequências no plano quer do conhecimento quer da ação. 
[...] A visão dialética da realidade social e da atividade axiológica corresponde uma 
visão dialética da investigação e do conhecimento científico, a que corresponde uma 
pedagogia reflexiva e crítica e um modo de intervenção social igualmente solidário de 
uma visão dialética da relação entre teoria e prática” (ESTRELA e RODRIGUES, 1995, 
pp.100-101). 

                                                

68 As referências a Nilson Machado se referem ao seu artigo “Sobre a Ideia de Competências” (in PERRENOUD, 
THURLER, MACEDO, MACHADO e ALESSANDRINI, 2002). 
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A opção categórica pela organização do currículo em torno de competências não exclui, 

portanto, as disciplinas da proposta da Lumiar. 

 
Quadro 28 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 38 (grifo nosso). 

 
[...] não se defende a tese de que, na implementação do currículo, competências e disciplinas se excluam. 
[...] as informações oriundas das disciplinas [...] devem [...] ser usadas, sempre que relevantes e pertinentes, 
nos projetos de aprendizagem voltados para a construção de competências. 
 

 

Sobre a avaliação, embora a proposta apresentada insista em um modelo alinhado ao paradigma 

objetivista, como já foi amplamente discutido, ela apresenta alguns elementos inovadores, como 

uma visão sistêmica e processual, organizada em forma de portfólio de aprendizagem: 

 
Quadro 29 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, pp. 40-41. 

 
[...] O Portfólio de Aprendizagem contém [...] dados biográficos sobre os alunos [...] [o registro d]as 
competências que o aluno já possuía ao entrar na escola [...] um relatório sobre especiais aptidões, 
habilidades e interesses dos alunos [...] [informações sobre um eventual] projeto de vida do aluno [...] que 
vai determinar quais competências, além daquelas absolutamente essenciais para todos, cada aluno deve 
desenvolver [...] um relato pormenorizado de sua passagem pela escola [...] registros periódicos do 
desenvolvimento do aluno [...] registros da apropriação [...] de conteúdos disciplinares... 
 

 

Outros mecanismos democráticos, que contribuem para a formação dos alunos em cidadania, 

como a assembleia semanal, o conselho de escola, as comissões mistas e as festividades da 

cultura popular, todas incluindo os alunos, não como meros expectadores, mas como 

participantes ativos, trabalhando, inclusive como organizadores, sinalizam claramente para o 

paradigma dialético da proposta teórico-metodológica da escola (Plano Escolar 2009, pp. 52-53). 

 

Por fim, outra inovação significativa explicitada pela escola, por meio do Plano Escolar 2009, é 

o detalhamento dos ‘Eixos do Trabalho em cada Ciclo’ que apresenta um resumo das 

competências em torno das quais se organiza seu currículo, em lugar de apresentar um apanhado 

dos conteúdos a serem abordados em torno dos componentes curriculares tradicionais, como, 

provavelmente, a totalidade das escolas apresenta (PLANO ESCOLAR, 2009, pp. 42-50). 
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É no mínimo curioso observar o percurso evolutivo das propostas teórico-metodológica e de 

avaliação da Lumiar. A constatação de que uma evoluiu em uma direção e a outra, em direção 

diametralmente oposta, suscita questões. 

 

Seria, essa aparente contradição, o próprio processo dialético de construção viva de uma escola 

recém constituída de educação democrática, feita a muitas mãos, em diversidade e para a 

diversidade? 

 

Provavelmente sim. O que pode parecer um ‘defeito’ provavelmente seja exatamente o elemento 

que viabiliza a natureza inovadora da escola Lumiar. Ela contesta a si própria com a mesma 

facilidade com que mobiliza a comunidade para levar adiante suas ideias inusitadas. Ela 

desconfia de si, na mesma intensidade com que acredita em si. 

 

Por outro lado, poder-se-ia perguntar, estaria na tentativa de superar essa contradição, a solução 

para o desafio da avaliação de competências encontrado na escola? 

 

Provavelmente sim, também. O fato de a contradição ser inerente à proposta da escola não 

significa que a busca pela superação da contradição também não o seja. E aqui reside, talvez, o 

ápice da contradição. 

 

Será a falta de quadros formados adequadamente para projeto tão inovador? Nesse sentido 

constata-se que não bastam ideias inovadoras, mas também uma cultura ampla que propicie e dê 

condições à inovação?  

 

Naturalmente, a contradição não é exclusividade de experiências inovadoras como a Lumiar. Ela 

está presente em qualquer ambiente educativo, em maior ou em menor grau. Mas, a busca pela 

superação da contradição, enquanto essência da própria contradição, é o elemento que pode fazer 

a diferença. E isso só será possível se, primeiro, a escola reconhecer que a contradição existe. 
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7.5 Uma Nota Acerca da Liberdade de não Participar dos Projetos 

 

Uma questão relevante revelada nos documentos, que merece ser destacada, diz respeito à 

liberdade de que os alunos dispunham, ou supostamente dispunham, de não participar dos 

projetos. 

 

O Plano Escolar 2009 fala sobre a obrigatoriedade de participação do aluno nos projetos: 

 
Quadro 30 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 25 (grifo nosso). 

 
[...] participação dos pais na orientação dos filhos, junto com os tutores, na escolha dos projetos de 
aprendizagem que devem contratar. 
 

 

Em seguida, no entanto, ele passa a considerar a possibilidade de o aluno não participar de 

determinado projeto, embora não especifique se a opção por deixar de participar de um projeto 

se traduza em ócio, ou em inscrição em outro projeto: 

 
Quadro 31 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 25. 

 
[...] se um aluno decide que não quer fazer um projeto, depois do aconselhamento pelos educadores e pelos 
pais, essa decisão é respeitada. 
 

 

O Plano Escolar 2007 não menciona essa liberdade de não participar dos projetos, assegurando, 

apenas que o interesse dos alunos deveria ser contemplado: 

 
Quadro 32 - Trecho retirado do Plano Escolar 2009, p. 16. 

 
[...] Em cada um dos níveis, as atividades se organizam em torno de projetos de interesse dos educandos nos 
quais o educador atua como orientador, auxiliando-os a definir o plano de trabalho. 
 

 

Parece, de fato, subjetivo o limite entre a liberdade de escolha e a obrigatoriedade de 

participação nos projetos. 

 

Essa preocupação foi explicitada pela supervisora regional da Secretaria de Educação, durante 

reunião com o presidente do Instituto Lumiar, em 2007: 
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Quadro 33 - Trecho retirado Relatório de Reunião na Secretaria de Educação (SEE-SP), p. 3 (grifos nossos). 
 
[...] precisamos deixar claro [...] que a participação num certo mínimo de projetos é exigida deles em 
qualquer período letivo. Essa é uma preocupação da Secretaria, porque havia ficado a impressão [...] que 
os alunos vinham se e quando queriam, chegavam na hora que escolhiam, e participavam das atividades 
(projetos) apenas se estivessem interessados. 
 

 
 

 

Se for excepcional e temporária, tal ausência de participação do aluno não ferirá em nada a 

função e tarefa educativa de uma escola. É positiva a ideia de oferecer ao aluno uma listagem de 

experiências humanas ricas e de conquistas da história da cultura e tecnologia para que o aluno 

possa exercer sua liberdade de escolha. A exposição dos alunos a essas experiências e 

conquistas, no entanto, é uma obrigação social da escola. O processo de escolha por parte do 

aluno é o espaço metodológico delicado da escola, do currículo e do trabalho docente. 

 

Nesse sentido, não se pode perder de vista que o aprendizado é um Direito Humano, e não 

apenas uma oportunidade que se dá ou não às pessoas. No contexto em que esse direito não é 

efetivamente respeitado o Estado intervém - pois, no Brasil, a educação é um dever do Estado, a 

quem cabe também a tarefa de garantir a sua qualidade, mesmo quando ela é oferecida por 

instituições particulares. Uma escola, para funcionar, precisa de uma licença do Estado, e ela só 

obterá esta licença se estiver a serviço do interesse público, que é o de garantir o acesso de todos 

à educação. Uma escola que não se responsabiliza pela aprendizagem dos seus alunos não pode 

funcionar no Brasil. A responsabilidade, no entanto, não é apenas da escola, mas é um ato de 

corresponsabilidade firmada entre família, escola e o aluno. 

 

Portanto, não é possível conceber que uma escola regular, de educação formal, conceda uma 

modalidade de “liberdade” que possa vir a cercear o desenvolvimento real da autonomia dos 

alunos, adequada a cada fase de desenvolvimento infantil ou juvenil, a partir de sua formação 

integral. 

 

O que fica claro - com a experiência destes anos referentes à pesquisa -, é que o tema “liberdade 

de estar presente nas atividades propostas”, todas bem discutidas, escolhidas é um direito do 

cidadão tem em qualquer idade que tiver, o que não pode é ser tematizado como se fosse um 
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objetivo educacional da escola. Ele deve ser tratado como uma exceção do dia a dia pedagógico 

e não como um tema que precise de regulação para seu funcionamento. 

   

Fica aqui estabelecida a ambiguidade da situação da escola que, sendo uma instituição sujeita à 

regulamentação do Estado, é também um espaço de experimentos e inovação. 
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VIII. AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DIALÉTICA: POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES DAS TDIC 

 

A análise do caso da Lumiar abre caminho para uma reflexão mais ampla sobre o processo de 

avaliação de competências e suas implicações no ambiente escolar, mais especificamente de 

Ensino Fundamental. 

 

Como já foi dito no Capítulo VI, na perspectiva dialética a avaliação de competências é parte do 

próprio processo de aprendizagem. Além disso, essa abordagem implica, necessariamente, o 

envolvimento direto do aluno e daqueles que estão envolvidos em seu processo de 

aprendizagem. 

 

Outra característica da avaliação de competências nessa perspectiva é a necessidade de registro, 

o mais detalhado e diversificado possível, de todo o percurso de aprendizagem do aluno. 

 

No caso da Lumiar, a proposta teórico-metodológica já era coerente com esse paradigma. Havia 

necessidade, apenas, de retomada da proposta de avaliação, e criação de instrumentos e 

procedimentos coerentes com esse paradigma. 

 

Nesse contexto as TDIC poderiam ser importantes aliadas no processo de 

aprendizagem/avaliação. 

 

A hipótese inicial desta pesquisa era a de que, um sistema de gestão da aprendizagem, como o 

Mosaico Digital, poderia ser um caminho para o desenho da solução para o desafio da avaliação 

de competências naquele contexto. A pesquisa aponta, no entanto, que não bastaria a 

implementação do sistema, se ele não fosse concebido dentro do paradigma dialético. 

 

Entretanto, mesmo sendo coerente com esse paradigma, um sistema de gestão da aprendizagem 

supriria apenas parcialmente a demanda da escola. Sendo a avaliação parte do processo de 

aprendizagem, há que se pensar em meios de favorecer a interação, o feedback, o registro do 

processo de produção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades, competências, 

atitudes e valores. Esses elementos não encontram lugar no sistema de gestão, mas são parte do 
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próprio processo pedagógico. Nesse sentido as TDIC, quando disponíveis na escola ou em outros 

locais acessíveis aos alunos e aos professores, oferecem amplas possibilidades. 

 

Conforme aponta Amiel: “O acesso e competência no uso das novas mídias facilitaram a 

produção e a reprodução de recursos educacionais e bens culturais. Professores e alunos podem 

assumir o papel de autores ou críticos construtivos” (PRETTO, 2010)69 (AMIEL in SANTANA, 

ROSSINI e PRETTO (Orgs.), 2012, p. 25).  

 

Considerando ser desejável que o processo de aprendizagem aconteça num contexto socialmente 

significativo, vinculado ao mundo real, e não restrito apenas ao ambiente tipicamente escolar, é 

de se considerar que não apenas as produções, mas o próprio processo de produção dos alunos 

sejam, ambos, compartilhados com o mundo fora da escola, e nesse sentido, mais uma vez as 

TDIC oferecem amplas possibilidades. 

 

Ao disponibilizar suas produções, em formato digital, e em ambientes virtuais online, os alunos 

passam a interagir com potenciais leitores, consumidores de seus conhecimentos, de dentro ou de 

fora da escola. Essa interação também pode ser fonte de aprendizagem. O registro dessa 

interação, por sua vez, pode representar a memória do processo de aprendizagem do aluno em 

tempo real. 

 

Novos interlocutores podem, portanto, passar a integrar o grupo de parceiros, coparticipantes de 

seu processo de aprendizagem escolar. Esse grupo, originalmente integrado apenas pelo 

professor, e eventualmente outros alunos, ao incorporar novos membros, torna o processo de 

aprendizagem mais interessante e significativo. 

 

Na Lumiar as TDIC eram utilizadas pelos alunos, que dispunham de alguns recursos, mas o uso 

poderia ser potencializado, a fim de aumentar as possibilidades de aprendizagem. Mais do que 

isso, as TDIC poderiam ser utilizadas, de forma consciente, para apoiar o processo de avaliação. 

É importante ressaltar, como já foi mencionado que o acesso universal, tanto às TDIC quanto à 

Internet ainda está longe de se tornar uma realidade em outros contextos. Entretanto, para as 

                                                

69 Amiel faz referência a Pretto, N. Redes Colaborativas, Ética Hacker e Educação. Educação em Revista, v. 26, n. 
3, pp. 305-316, 2010. 
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escolas que já possuem esses recursos, tais ideias podem ser de grande valia. Além disso, a 

ausência de acesso às TDIC não inviabiliza a introdução da concepção dialética de educação. As 

TDIC apenas enriquecem e potencializam as possibilidades de aprendizagem/avaliação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como o título desta etapa do trabalho já indica, vou apresentar aqui, em vez de conclusões, 

propriamente ditas, algumas considerações finais que possam aqui ficar à guisa de reflexões 

propositivas do trabalho. 

 

O objetivo do trabalho foi o de investigar formas de enfrentar o desafio da avaliação de 

competências no Ensino Fundamental. 

 

Mas o interesse central da pesquisa não foi qualquer tipo de escola de Ensino Fundamental. Seu 

objeto de estudo foi um tipo específico de escola que, na busca de estratégias para “refazer-se” (a 

expressão é de Paulo Freire)70, diante dos desafios impostos pela sociedade do Século XXI, 

ousasse rever, no mínimo, o seu currículo, a sua metodologia, e, naturalmente, os seus processos 

de avaliação. (No máximo, reveria também sua organização, sua forma de gestão, seu modo de 

interagir com a realidade extraescolar, sua arquitetura, sua infraestrutura etc. Mas essas maneiras 

ainda mais radicais de ‘reinventar’ a escola ficaram além do escopo deste trabalho). 

 

O currículo dessa escola, revisto, deveria, necessariamente, abranger competências e habilidades 

no rol de suas expectativas de aprendizagens para os alunos. O grau de inovação aqui pode, 

naturalmente, variar, indo da inclusão no currículo de algumas competências e habilidades 

transdisciplinares (que não cabem no seio das disciplinas acadêmicas convencionais), que 

dividiriam o espaço curricular, por assim dizer, com as informações e os conhecimentos 

tradicionais, até a elaboração de um currículo totalmente focado em competências e habilidades, 

em que informações e conhecimentos aparecem de forma, digamos, transversal, sendo 

subsidiárias do desenvolvimento de competências e habilidades. 

 

A metodologia dessa escola, revista, seria mais metodologia de aprendizagem do que 

metodologia de ensino, posto que ela devesse proporcionar aos alunos a experiência de trabalhar 

ativamente com a pedagogia de projetos, por meio dos quais desenvolveriam de modo 

colaborativo as competências e habilidades desejadas. Novamente, aqui, o grau de inovação 

pode, naturalmente, variar, indo do uso esporádico da pedagogia de projetos de aprendizagem ao 
                                                

70 AMIEL in SANTANA, ROSSINI e PRETTO (Orgs.), 2012, p. 22. 
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lado de aulas em que o ensino convencional prevaleceria, até o trabalho exclusivo com projetos, 

abrindo-se mão da aula tradicional em que, em regra, o professor fala e os alunos apenas prestam 

atenção e anotam. 

 

Nesta pesquisa, portanto, procurei investigar os caminhos possíveis para a avaliação de 

competências a partir da experiência de uma escola que vem trilhando esse tipo de caminho 

inovador em busca de sua reinvenção, de seu ‘auto refazimento’. A escolha recaiu sobre a Escola 

Lumiar, em funcionamento desde 2003, pela qual me interessei fortemente em 2004, na qual 

cursei um rico programa de formação em 2005, e onde tive, oportunamente, o privilégio de 

trabalhar ao longo de 2008, e durante parte de 2009, como diretora pedagógica e coordenadora 

pedagógica. Mas, embora a Lumiar represente aqui o caso estudado, esforcei-me por identificar, 

nesta experiência, estratégias que poderão contribuir não apenas para a evolução da própria 

Escola Lumiar, mas também para o processo de renovação de outras escolas que estejam 

vivendo, ou procurando viver, experiências semelhantes. 

 

A análise dos documentos da Lumiar identificou alguns aspectos importantes desse processo. Em 

primeiro lugar, ficou caracterizado que o paradigma que norteia o currículo orientado para 

competências e habilidades da escola, que é pautado pela valorização do aluno enquanto agente, 

sujeito e protagonista de sua própria aprendizagem fica, na realidade, bem mais próximo do 

paradigma dialético do que dos paradigmas subjetivista ou objetivista, segundo as definições de 

Rodrigues71. No paradigma dialético, embora o aluno esteja no centro, ele não está ali sozinho, 

pois conta com vários parceiros. Alguns mais experientes, como o professor (‘mestre’ ou ‘tutor’, 

no caso da Lumiar), outros com experiências possivelmente diferentes, como os seus pares, e até 

mesmo outros parceiros que eventualmente participem, dentro ou fora da escola, do seu processo 

de aprendizagem (os pais e os demais membros da família sendo centrais aqui). É no diálogo e 

na interação com o outro, em ‘comunhão’ com o outro, como diria Paulo Freire, que o aluno 

desenvolve suas competências e habilidades, constrói o seu conhecimento, alarga e aprofunda a 

sua experiência, elabora suas atitudes, forma seus valores, desenvolve seu senso crítico, dá 

conteúdo ao seu caráter e, oportunamente, se torna um cidadão e um profissional. 

 

                                                

71 Vide Capítulo IV. 



 

109 

 

Se, na concepção dialética, a avaliação é compreendida como parte indissociável da 

aprendizagem, então a análise do processo de avaliação não pode ser dissociada da análise do 

processo de aprendizagem. E como a aprendizagem escolar é orientada, em grande medida, pelas 

expectativas de aprendizagem que a escola tem para os alunos, vale dizer que, no currículo, não é 

possível falar em instrumentos e procedimentos de avaliação sem falar, não só nas práticas 

pedagógicas de aprendizagem, mas também no currículo em cima do qual elas se exercem. 

 

Está a primeira consideração. 

 

Em segundo lugar, ficou evidente, no decorrer do trabalho, a necessidade de haver coerência na 

concepção que norteia a proposta teórico-metodológica da escola e as estratégias e formas de 

avaliação que ela seleciona e adota, e que, no caso devem, ambas, ser compatíveis com o 

paradigma dialético, no entendimento de Rodrigues, já mencionado. Constatei que, embora a 

proposta teórico-metodológica tivesse amparo nesse paradigma, as estratégias e formas de 

avaliação adotadas pela escola não o tinham. 

   

Nesse sentido, pareceu-me mais importante chamar a atenção para o fato de que havia 

incoerência entre a proposta teórico-metodológica da escola e as estratégias e formas de 

avaliação adotadas por ela no corte temporal selecionado, do que mencionar o óbvio, que é o fato 

de que é preciso buscar maneiras de transcender essa incoerência. 

 

Aqui uma sub consideração interessante se sugere. Se, de um lado, é forçoso reconhecer a 

necessidade de transcender esse tipo de incoerência, é preciso, também, por outro lado, curvar-se 

à realidade e reconhecer que tensões entre a teoria e a prática, quando a proposta teórico-

metodológica está, no tocante ao seu teor de inovação, à frente da prática pedagógica, podem 

desempenhar um papel importante na escola, a saber: o de ‘puxar’ a prática pedagógica (no caso, 

as estratégias e formas de avaliação) para níveis de inovação maiores, mais compatíveis, no caso, 

com a proposta teórico-metodológica. 

 

Mas, ao mesmo tempo em que as incoerências entre teoria e prática devem ser encaradas como 

parte do processo dialético de amadurecimento e de construção de uma prática pedagógica 

inovadora, a busca pela superação dessas incoerências deve ser valorizada, pois é elemento 

fundamental para a inovação. O conformismo com a dificuldade de alinhamento entre teoria e 
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prática é, na realidade, uma grande barreira para a construção de uma prática pedagógica não só 

coerente, mas inovadora. 

 

Esta, a segunda consideração. 

 

Em terceiro lugar, a prática pedagógica avaliativa alinhada ao paradigma dialético requer, por 

sua vez, recursos que favoreçam o registro sistemático do processo de aprendizagem dos alunos, 

e das intervenções de todos os envolvidos no processo. Considerando que a aprendizagem se dá, 

necessariamente pela interação e pelo diálogo (pela 'comunhão’, como vimos), é importante que 

na escola reinventada existam recursos que favoreçam a comunicação multidirecional entre os 

alunos, professores e os demais interlocutores dos alunos (dentro e fora da escola), bem como o 

registro fácil e acessível dessas interações. 

 

A partir do reconhecimento de que o conhecimento socialmente mais significativo é o que se 

constrói com vinculações concretas com o mundo real, e que, no caso da escola, é construído 

pelo aluno (e não apenas consumido por ele), há também que se considerar indispensável na 

escola a existência de recursos que favoreçam não apenas a produção dos conhecimentos, mas o 

compartilhamento desses conhecimentos com a sociedade, para que esta possa, eventualmente, 

interagir com o aluno, produzindo, com ele, novos conhecimentos. 

 

Além disso, considerando o caráter que a escola possui, enquanto ambiente formal de 

aprendizagem, faz-se necessário provê-la com recursos de efetiva gestão da aprendizagem que 

lhe permitam gerir a aprendizagem de seus alunos de forma personalizada, uma vez que o 

desenvolvimento de competências não pode ser um processo massificado, de tamanho único, que 

acontece ao mesmo tempo e da mesma forma para todos os alunos. 

 

Não é difícil perceber que, para todas essas demandas, que são intensivas na coleta, no 

armazenamento, no tratamento e na disseminação de informações, as TDIC representam, hoje, 

uma efetiva possibilidade de solução. 

 

Em quarto lugar, e finalmente, é preciso que se registre que um sistema informatizado de gestão 

da aprendizagem como o Mosaico Digital, que começou a ser desenvolvido no âmbito da Escola 

Lumiar, pode perfeitamente atender a todas as demandas apontadas nas considerações anteriores, 
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inclusive à necessidade de personalização da educação dos alunos, desde que concebido e 

implementado dentro do paradigma dialético. 

 

O gerenciamento de informações relativas ao currículo (matriz de competências), às expectativas 

de aprendizagem relativas a cada aluno (o itinerário de aprendizagem de cada um), à 

metodologia (banco de projetos de aprendizagem), e ao portfólio de cada aluno (o registro do 

percurso da aprendizagem realizada), só pode se dar com um sistema informatizado desse tipo - 

que, além de tudo, viabiliza a emissão de relatórios e outros documentos formais exigidos pela 

burocracia. 

 

Incorporando ambientes virtuais baseados na Web 2.0, o Mosaico Digital pode ganhar, além de 

formas eficazes (na realidade, sem precedentes) de interação e comunicação entre as pessoas 

(alunos e professores, alunos e alunos, alunos e a comunidade extraescolar), também excelentes 

meios de acesso à informação, de sua produção e de seu compartilhamento. O pleno exercício da 

autoria, a produção do conhecimento socialmente contextualizado a partir do enfrentamento e da 

tentativa de solução de problemas reais, a reflexão coletiva em contextos colaborativos, a 

proposição de intervenções no mundo real, tudo isso pode ser realizado dentro de um Mosaico 

Digital ampliado para acomodar a Web 2.0, assim contribuindo para o rompimento de algumas 

das barreiras à educação de qualidade (AMIEL, 2012, pp. 17-18), não só facilitando a 

aprendizagem, mas tornando-a muito mais significativa. O uso intensivo e ubíquo das 

tecnologias móveis cada vez mais acessíveis, pode tornar esse processo ainda mais eficaz, 

porque mais complexo, de maneiras e em direções, hoje, difíceis de prever ou mesmo de 

imaginar. 
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ANEXO A – Escola Lumiar Fase II

 1 

ESCOLA LUMIAR FASE II 
 
   DESENVOLVIMENTO. 
 
       São Paulo, 23 de agosto de 2006. 
 
 
PRESSUPOSTOS HISTÓRICO FILOSÓFICOS. 
A tarefa de conhecer é extremamente sofisticada e exige longo processo de organização 
assim como dose de disciplina e mobilização da vontade. Não foi à toa que o Gregos 
foram os primeiros a desenvolver a lógica e as bases da ciência contemporânea pois 
foram o primeiro povo fortemente alfabetizado. Leram, registraram, escreveram, 
dialogaram, documentaram e construíram a lógica a partir da qual o pensamento se 
estruturou e as artes e a ciências se desenvolveram (principalmente apoiadas nas leis e 
nas armas romanas).  
 
CONSTATAÇOES DE NOSSA BREVE HISTÓRIA LUMIAR 
Consumimos heroicamente 5 anos (2 prévios à fundação da escola e 3 em seu 
funcionamento) em organizar a viabilidade de funcionamento da escola. Entenda-se aí: os 
conceitos pedagógicos libertários, a constituição original dos mosaicos, a formação da 
equipe, o conceito das rodas, as leituras fundamentais das teorias, a criação de 
regimentos, estatutos, a aprovação junto à Secretaria de Educação, a estrutura curricular 
paralela dialogando com as leis em vigor... a montagem da casa, a adequação dos espaços 
físicos, a secretaria, limpeza, contato com clientela, divulgação, ... isso desgastou tanto a 
tantos que, botar a casa em pé, fez deixar para uma segunda fase os conteúdos da 
aprendizagem e a formação da equipe para construí-los. Ouso dizer que foi atribuída à 
liberdade a tarefa espontânea de realizá-los. É daqui que começamos.     
 
VAMOS LÁ. 
Nossa escola deve ter um choque pedagógico para dar a guinada que todos desejamos. 
Vou elencar, aproveitando a carona do texto da Cacau e do Luiz, os tópicos que podem 
favorecer tal choque. 
 
CHOQUE DE ACERVO DE BIBLIOTECA/MATERIAL DE ESTUDO.  
Uma boa educação se faz de bons alunos e bons livros. (Sayad). 
Sugiro que se crie de fato uma biblioteca em que os alunos possam, saindo 
dos projetos, [e nos 25% de tempo para seus estudos] achar elementos para 
ler, estudar, pesquisar junto com os seus educadores. As editoras brasileiras 
hoje têm enormemente crescido nesta área. Alguém deveria fazer um 
levantamento rigoroso das necessidades e disponibilidade e fazer orçamento 
de compra, doações e equipamentos da biblioteca [pode mesmo ser um 
projeto envolvendo alunos e pais e mestres]. As lições, para casa ou não, os 
produtos de pesquisa dos projetos teriam neste espaço seu início e seu 
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desmembramento. 
 
FORRUM PEDAGÓGICO MENSAL. 
Seria um encontro mensal com a comunidade de nossa equipe técnica em educação (aí 
sim teria muito sentido trazer Vera Barreto, Eduardo Chaves, Cenise 
cvicente@unicef.org  Rachael G. etc) para reunião de discussão sínteses e levantamento 
de problemas e construções pedagógicas mais atuais. Este fórum substituiria a mistura 
que temos durante as reuniões de conselho que tratam de temas tão diversos e pouco 
satisfaz a todos.  ESTUDAR para dar melhor formato. 
 
AVALIAÇÃO E MOSAICOS. 
O sistema de registro do que os alunos fazem não tem nenhum rigor nem consenso. 
O registro tem tudo a ver com a reunião de contratação com os educando e os pais, mas 
atem também relação com o histórico escolar do aluno. E futuramente com o mosaico 
tecnológico. Sem ele não há MS que dê conta de criar software.  
 
CONSTITUIR HOJE UM GRUPO DE ESTUDOS SOBRE O CONVENIO COM A MS. 
Sugiro que comecemos lendo os documentos que foram produzidos em Redmond em 
maio de 2006 por mim, pelo Ricardo e pelo Eduardo Chaves.  
Temos já indicada a doutoranda Monica G. Franco (PUC-SP), especializada em 
informática e educação, professora alfabetizadora de escola pública, durante 15 anos, e  
assessora da MS para formação de professores e gestores de rede pública.   
 
OS PAPEIS E SUAS REDEFINIÇÕES.   
 

 Definição dos papéis de mestres/educadores e coordenadores de área. 
 

- Coordenador de área- Especialista que discute a proposta curricular, 
acompanha os projetos dos mestres, sintetiza o conteúdo. Contrato de X 
horas semanais de trabalho na escola. Como as metas do semestre são 
Português e Matemática, poderíamos começar por essas áreas e no 
próximo ano incluir as outras. Já temos nomes indicados.  

- Mestres - Já há uma proposta para atualização do banco de mestres/ 
formato mínimo para apresentação do projeto de mestre/chamada 
estimulando a inscrição de novos mestres. Propor discussão sobre o 
mosaico, o preenchimento ainda é um problema para os mestres. 

- Educador/tutor- Definir um número médio de educandos por educador/        
Projeção para 2007. 

 
 É preciso fazer uma previsão de quando serão transferidos os projetos dos 

educadores para novos mestres. 
 
 Orientação/discussão dos relatórios- Pontos relevantes a serem levantados no 

relatório. 
 

 Avaliação dos educandos 
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 Reunião de pais/educando/educador para definição do plano de estudos:  

- Criar instrumento de registro 
- Divisão do tempo na escola 

 
Operacional- 
 

 Educador/mestre/coordenador de área 
 

- Estabelecer valores para novas contratações/ Coordenadores de área 
- Definir valores hora/aula do mestre. Atualmente é R$12,00.  
- Passagem dos projetos dos educadores para novos mestres significa 

ultrapassar o limite atual de 65 horas horas/mestre por mês. 
- Definir limite de horas extras para reuniões de educadores com pais. 
 

 Biblioteca – Compra de acervo 
 
 Sala de computação - Solução a curto prazo: aquisição de placa de vídeo, 

mais memória RAM, upgrade nas melhores máquinas, instalação de 
alguns programas básicos, aquisição de uma ou mais impressoras, 
técnico para manutenção a preço de mercado. 

 
 Aquisição de aparelho de som 
 Assessoria técnica – Procedimentos de higiene, limpeza, conservação e 

congelamento de alimentos na cozinha.  
 Aquisição de mesa para o refeitório.  

 
 
ANEXOS SOBRE O PROGRAMA MICROSOFT 
 
 

Preliminary Considerations about the Implementation of  
the School of the Future Program in Brazil 

 

Despite the timing, just at the close of FY 06, Microsoft Brazil brought a small delegation 
to participate in the Microsoft SOF Quarterly Meeting/Briefing conducted in Redmond 
by Mary Cullinane on May 22nf-23rd. This was done to reiterate the Brazil’s interest in 
the program and to gather subsidies to submit an initial proposal.  

 
I. The general context, as we see it  

 
As we preliminary see it, it is possible to divide the SOF Program in some basic 
components – some of which have been the object of “Discovery Briefs” by the 
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Philadelphia project:  

a)      The idea of creating a “new school” for the 21st century, different from, and much 
better than, the schools we presently have, as an effectively learning environment 
for children that have been born and certainly are going to live, exercise their 
citizenship, work, and – why not – have more and more time for leisure in the 
global knowledge economy 

b)      “Methodologies for Strategic Planning”, that is, a set of concepts, principles and 
methods (tools) that are very important in the process of conceiving and planning 
the “new school” – this was the object of Discovery Brief 01 

c)      “Principles of IT Infrastructure Planning”, that is, a set of concepts and principles 
that are important in the process of planning the role that technology will have in 
the “new school” – this was the object of Discovery Brief 02 

d)      “Key Attributes of Architecture”, that is, a set of concepts and principles that 
should help planners and decision makers choose the best organization for the 
physical space of the “new school” – this was the object of Discovery Brief 03 

e)      “Strategic Leadership Selection”, that is, a set of concepts and principles that 
should help planners and decision makers choose the best personnel for the “new 
school”, especially its leadership – this was the object of Discovery Brief 04 

As much as we consider important the last four items (the ones that were the object of the 
four Discovery Briefs), we felt that a “Discovery Brief” on the pedagogical concepts and 
principles that should help us organize the “new school” as an effective learning 
environment – something that involves much more than the material infrastructure of 
buildings and technology – is noticeably missing. And this is exactly the area which the 
Brazilian team considers the most critical success factor.  

Mary Cullinane clearly stated in her presentation that not everything can be critical. 
When resources are limited, we have to choose the most critical success factors and 
invest time, money and other resources in it.  

This is what we intend to do, in the hope of creating a School of the Future in Brazil that 
will:  

a)      Be an important contribution, in terms of pedagogical model, for Brazil and also  
for the School of the Future program, especially for countries that do not have the 
financial resources to invest in expensive buildings (new or renovated) and in the 
most sophisticated technology infrastructure imaginable;   

b)      Make full use of the of the subsidies provided by Discovery Briefs 01-04; 

c)      Make this model easily transferable to the public school system of Brazil and, 
therefore, scalable. 

We asked Mary Cullinane yesterday if she thought that it was possible that Philadelphia’s 
School of the Future, despite the amazing features of the physical and technological 
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infrastructure of the new school, could, except for the pedagogical vision and 
commitment of those presently involved in the project, one day be the scenery of very 
traditional and conventional pedagogical practices. The answer was yes. We hope to 
reduce this chance by suggesting a pedagogical model that, in our view, seems to answer 
the hopes and desires that, for a long time, have been expressed in the educational 
community. 

 
II. The challenge regarding the pedagogical model  

A few years ago, as the new millennium approached, and as the global knowledge 
civilization gave evidence that it was here to stay, the whole world started worrying about 
the fact that our present schools, created to serve the needs of industrial civilization, were 
not preparing students to live their personal lives, exercise their citizenship, work and 
make fruitful use of their free time in the new reality that was emerging.  

This concern often expressed itself in a call for defining a basic set of competencies and 
skills that would be required in the 21st century or in the new civilization and for 
changing schools so that they would adopt a new educational paradigm that would allow 
them to become effective learning environments for the development of these 
competencies and skills. Microsoft itself participated in more than one of many such 
efforts.  

In Brazil, a new Constitution, approved in 1988, declared that education – and therefore 
schools – should prepare the person, the citizen and the worker. A new law providing 
frameworks and guidelines for the national system of education was approved in 1996. A 
whole set of binding “National Curriculum Parameters” emerged from 1997 through the 
early years of this century.  

Although these documents came short of declaring traditional education illegal, they 
made it unequivocally clear that, in a society where information and communication 
technology was pervasive and, more and more, easily accessible, it made no sense for the 
schools to continue focusing on their traditional tasks of delivering information and what 
they called knowledge to the students. The documents proposed the notion that education 
– and therefore schools – should be effective learning environments where students could 
develop the competencies and skills they needed in order to live as individuals, citizens 
and workers in the 21st century. The documents also proposed that schools adopt project-
based learning as their methodologies, and that they should pay great attention to the 
need of connecting what motivates children (and should therefore be the focus of their 
learning projects, with a “competency matrix” that outlines what children ought to learn – 
all of this in a flexible environment that takes very seriously the fact that children (as 
human beings in general) are different from another, have different natural talents, have 
different interests, and so schools should have curricula that shied away from the “one 
size fits all” model. 

As one can imagine, these documents initially created an outcry in the educational 
community. Gradually, the “new pedagogical discourse” came to be accepted – but in 
theory, only, because practice continued very much what it had always been.  
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The main difficulty on the way of translating this new educational vision into effective 
pedagogical practice in the schools has been the lack of workable pedagogical models 
that show how this can be done.  

One important contribution to this effect is being made in São Paulo by the Lumiar 
Institute: the Lumiar School. This is a private school with a public vocation. It brought 
together paying students from the upper middle classes and very poor students from  the 
periphery who pay a symbolic monthly fee (less than 5 dollars). And the school is 
committed to being an open, democratic, flexible and very powerful and effective 
learning environment. 

The members of the “Brazilian delegation” have been involved in this project, some from 
the very beginning. Prof. Fernando Almeida is the president of the Lumiar Institute and 
Prof. Eduardo Chaves has been a consultant to the project even before the school opened 
its doors.  

The project contains important contribution to what we could call “school governance” 
(instead of “school management”), but what interests us here is its “Mosaic” model of 
curricular organization, the main elements of which we will try to rapidly summarize 
here.  

 
First, there is a “competency matrix” – an attempt to organize the competencies and skills 
needed for living as an individual, a citizen, a worker, and a permanent learner in the 21st 
century. 

Second, there is “project bank” – a database of people from the community (business 
leaders, professionals, artists, workers of all sorts, housewives and househusbands, etc.) 
who have interesting competencies and skills that they can share with the students and are 
willing to donate their time, for short periods (one to two weeks) in helping interested 
students become involved with these competencies and skills. (These are the so-called 
“masters” of the school: the database has presently more than 350 such people, with their 
respective competencies and skills). 

Third, there is the attempt to connect the pleasant and the useful (beginning with what 
motivates children, make the connection with what they ought to know), thereby creating 
the “mosaic” – a task performed by a group of permanent educators in the school, trained 
to do this work, who accompany the learning projects of each of the students with an eye 
to identifying in them the elements that are part of the “competency matrix”, and that, in 
the process, create the “learning portfolio” of each student, that registers what each has 
done and how well they are progressing in relation to the “competency matrix”. 

Fourth, this “learning portfolio” also registers, for each student, its progress in the 
appropriation of what could be called “traditional curricular content” that is needed for 
the development of their learning projects: knowledge of their own language, of 
mathematics, of science, etc.  

Fifth, although the school is convinced that there are competencies and skills that all 
students ought to develop (in communication and in interpersonal relations, for instance), 
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it clearly allows, especially for older children, ample space for the pursuit of 
competencies and skills that could be qualified as more idiosyncratic – and that have to 
do with each child’s specific “life project”.   

This is a very short summary of the pedagogical model. 

To finish, a consideration about technology. All of this is being done mostly manually at 
the present. With a small number of students, this is not a major challenge. But it would 
clearly become impeditive in the case of applying the model to larger schools.  

Therefore, the main technological challenge of our proposal is going to be to develop, 
with Microsoft technology, the technological infrastructure for this “Mosaic”.  

 

Redmond, May 23, 2006  

 

Ana Teresa Ralston 

Fernando Almeida  

Eduardo Chaves 

Mônica Gardelli Franco  

 

CONTINUAÇÃO. 

Apresentei em setembro de 2004 um pré-projeto para o MOSAICO DIGITAL e o trago 
aqui para que possamos documentá-lo para nosso grupo. Mas ele é muito inicial. 

 
 
 
 
 
 
INSTITUTO LUMIAR 
ESTUDOS E PROJETOS 
     São Paulo, 29 de setembro de 04 
 
UMA TECNOLOGIA PARA O MOSAICO. 
 
Os conteúdos de um software para a construção do mosaico devem constar em sua fase 
inicial de 11 partes: 
 

 Histórico e registro de cada passo de produtos conhecidos pelos alunos. Registra 
o fluxo de aprendizagem do aluno. Será um banco de dados em que os alunos 
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registrem o que aprenderam segundo uma etiquetagem determinada. Chamam-se 
metadados. Tais etiquetas já estão definidas por procedimentos determinados nos 
OBJETOS DE APRENDIZAGEM. Há bibliografia farta para isso. 

 Espaço da meta-cognição. Neste espaço do software o aluno poderá acompanhar 
sua evolução, o conjunto de seus conceitos aprendidos e seu percurso mesmo sem 
estimativa de valor ou comparação. Neste espaço o aluno reflete sobre seu 
processo cognitivo a partir do desenho proposto pelo software.  

 Visualizadores. Será um espaço dedicado à visualização com formas e cores de 
cada peça de sua aprendizagem. A visualização poderá ser feita em cores, formas 
ou tabletes por habilidades previstas ou por passagem do tempo ou por coloração 
ou formas das disciplinas ou áreas do conhecimento. 

 Descritores. Haverá no software uma página em que todas as habilidades 
previstas (e outras a serem inventadas pelos alunos) deverão estar descritas: o que 
é saber ler, contar, descrever, comparar, hierarquizar, inserir, concluir, pontuar, 
respeitar, tomar decisão, apreciar,  etc  

 Arquétipos. Haverá um descritor do que são as habilidades e competências 
desejadas que se agruparão em forma de arquétipos, definidos pelos desenhistas 
cognitivos do programa, mas que serão constantemente alterados, acrescidos de 
acordo com as criações elaboradas pelos alunos, que sugerirão ou elaborarão 
outros novos. Meio parecida com a anterior. Aqui á a forma que se privilegia. 

 Articuladores. São programas que buscarão semelhanças entre os conceitos 
aprendidos ou as habilidades trabalhadas (representadas nos visualizadores), para 
que se perceba os pontos em comum e as sintonias entre as diversas 
aprendizagens e habilidades. Graficamente eles entrariam incluindo uns nos 
outros com sombras. 

 Reflectores. São programas que colocam questões aos usuários do sistema para 
que eles vejam pontos contraditórios, comparativos, aumentativos, prospectivos 
das diversas aprendizagens feitas. Daria espaço assim para uma espécie de diário 
de bordo do processo de cada um.  

 Validadores. São espaços que – para alguns tipos de conhecimento - analisam o 
que foi registrado e os valida em forma de brevê ou de aceitação como 
conhecimento reconhecido. Se a tarefa é resolver a forma mais econômica de 
chegar a um local ou de decidir uma compra, o programa pode analisar a resposta 
e valida-la. Não como forma de punir ou excluir as respostas “ïncorretas”, mas 
como forma de lançar parâmetros para a discussão e abrir debates. 

 Quantificadores. Alguns dos conhecimentos podem ser quantificados 
comparando o que já foi aprendido com o conhecimento atual. Houve evolução? 
Em que e quanto? A comparação pode ser feita com relação a si mesmo. 

 Mapeadores das classes. O mapa faz um desenho em que o espaço de um grupo 
pode ser desenhado mostrando os ponto comuns as lacunas, as áreas povoadas, as 
densidades, as fronteiras podem ser descritas, com escalas e aproximações. 
Desertos e mares, florestas, descampados, estradas, fronteiras, proporcionalidades 
visualizados permitindo a tomada de decisões de caminhos e estratégias. 

 Mapeadores individuais. O mesmo para a história de cada um num determinado 
circuito histórico. Ou desenhura do MOSAICO. 

 Evolução da complexidade. Descreve a trajetória do aluno do ponto de vista do 
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simples para o complexo, e do elementar para a profundidade.       
 
IMAGINO ALGO ASSIM. 
 

  Nome do aluno e a história de seu nome e sobrenome. 
  Sua breve história e perfil. Da família aos traços de personalidade que mais lhe 

agradam e marcam. 
  mapa de seus melhores saberes. 

---------------------------------------------- 
  O MOSAICO. 

 
 

  1. baú das tralhas: a história de suas aprendizagens e os metadados. Tudo o que 
aprendeu em ordem cronológica. O educador pode preencher com o aluno se o aluno 
for pequeno demais.  

  2. metacognição : o que ele valoriza do que aprendeu. Como pensa sobre o que 
aprendeu. O aluno que faz. 

  3. visualização em cores do que aprendeu. Criam-se automaticamente as zonas 
do conhecimento que vai permitir posteriormente compara-las, classifica-las, 
transferi-las. 

  4.os descritores dos campos de aprendizagem segundo por exemplo, os PCN. Isto 
fica disponível para consultas. 

  5. articuladores: num campo automático os conhecimentos dispostos se 
comparam juntando-se por cores, formas ou/e proximidade física. 

 você na sua classe: um mapa da classe visualiza os conhecimentos comuns, e as 
proximidades de cada um com seus colegas. A beleza na está em ver quem sabe mais 
ou menos, mas o conjunto produzido enfatizando as construções coletivas. 

 sua história. Percurso de evolução do que conheceu até agora com todas as 
conquistas assim com as coisas que se somam, de distanciam, os traços comuns, as 
zonas de clareira. 

 os reflectores: que questões foram postas á criança e quais suas repostas. Como 
vê seu caminho, como dará seus próximos passos, qual seu grande desafio, quem 
pode ajuda-los.??... ou seja aqui se encontra parte de seu processo de auto-avaliação 
(enquanto avaliação é DAR VALOR) 

 
Fernando José de Almeida.  
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mais estreito, “Podem os papagaios ser homossexuais?”, ela desenvolveu uma série de 
competências e habilidades que vão lhe ser extremamente úteis pelo resto de sua vida.  

A Lumiar não é, como veremos adiante, uma escola libertária, laissez-faire, que deixa os 
alunos à sua própria sorte na escolha dos projetos que vão desenvolver. Ela é proativa e 
propõe aos alunos uma gama de projetos pelo menos a cada bimestre. Esses projetos terão 
focos específicos, mas em todos eles os alunos poderão aprender muito mais do que o consta 
do foco específico de cada projeto. Um projeto pode ter como foco específico a criação de 
maquetes de argila. Mas sua execução envolve criar uma maquete da região onde está situada 
a escola e, assim, os alunos têm de aprender a observar e conhecer o seu ambiente físico, a 
medi-lo, a representá-lo em três dimensões, etc.  

Mas, como disse atrás, há mais de uma maneira de aprender determinada coisa. Assim, há 
razoável redundância nas competências e habilidades que podem ser desenvolvidas nos 
diferentes projetos. E é isso que permite que os alunos escolham os projetos de que vão 
participar – mas não o façam sozinhos, mas, sim, com a ajuda dos pais e dos educadores da 
escola. O registro de seu itinerário de aprendizagem – seu Portfólio de Aprendizagem – sempre 
mostrará as lacunas que ainda existem no seu aprendizado, e, com base nele, pais e 
educadores se engajarão no trabalho educativo de mostrar ao aluno a importância de aprender 
isso ou aquilo, cientes de que há vários projetos diferentes em que o aluno pode desenvolver 
as competências e habilidades de que carece.  

Como no caso do Currículo, aqui também há, de um lado, a lista dos projetos que a escola 
propicia aos alunos, e, de outro lado, a lista, bem mais restrita, dos projetos que cada um 
cursou, ou se comprometeu a cursar.  

E. A Avaliação  

A avaliação constante e permanente dos alunos é parte essencial do trabalho da escola. Os 
alunos são avaliados ao entrar na escola, dentro da escola são avaliados dia-a-dia e semana-
a-semana (a “Roda” tem uma função educativo-avaliativa), são avaliados nos projetos, são 
avaliados ao final do bimestre, são avaliados ao final do ano... É pela avaliação que se constata 
se estão aprendendo, se estão se desenvolvendo nos múltiplos aspectos em que consiste o 
seu desenvolvimento.  

F. Os Profissionais da Escola  

Além do corpo diretivo, do pessoal de apoio e dos estagiários, a Lumiar tem dois tipos de 
profissionais com funções claramente pedagógicas: os educadores e os mestres.  

Os educadores (tem se procurado outra designação para a função) trabalham na escola em 
tempo integral e têm a função de coordenar e supervisionar os alunos. Cada educador tem sob 
sua responsabilidade um certo número de alunos, em relação aos quais ele atua como 
orientador e mentor. É função dos orientadores fazer a avaliação geral de cada um dos alunos 
sob sua responsabilidade ao final de cada bimestre e no final do ano.  

Os mestres (também aqui se tem procurado outra designação) são responsáveis pelos 
projetos e coordenam sua execução. A eles cabe articular os projetos com a Matriz de 
Competências e avaliar os alunos que contrataram seus projetos.  

A Escola Lumiar, assim, desdobra entre dois profissionais as funções que são atribuídas a um 
só – o professor – na escola tradicional.  
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G. A Forma de Gestão  

A Escola Lumiar se vê e se define como uma escola democrática.  

É preciso, em primeiro lugar, distinguir uma escola democrática do que pode ser chamado de 
escola libertária. Na maioria das escolas que se definem como libertárias (Summerhill, Sudbury 
Valley, etc.) há:  

• Há uma série de regras e normas, explicitamente aceitas pela comunidade 
como um todo em assembléia geral, que regulam o comportamento de 
todos, alunos, professores e “staff”; 

• As regras e normas só são aprovadas se forem coerentes com o princípio de 
que se deve preservar o maior espaço possível para a liberdade de ação de 
todos, só sendo vedadas ações que causam danos a terceiros ou que violam 
seu direito a uma liberdade equânime;  

• Qualquer presunção de danos a terceiros ou de violação de direitos é 
analisada em assembléia, geral ou dos próprios alunos, e os responsáveis 
podem ser punidos;  

• No tocante à aprendizagem, há total liberdade para aprender, que inclui a 
liberdade de não aprender;  

• Os mestres e o “staff” da escola só intervêm na aprendizagem dos alunos 
quando explicitamente solicitados a fazê-lo pelos alunos;  

• A gestão da escola é feita de forma coletiva, em assembléias, de que 
participam, com direito a voto, todos os alunos (inclusive os menores), 
professores e “staff”.  

A Lumiar se pretende uma escola democrática, não libertária, porque ela acredita que uma 
instituição que pretende se rotular de escola não pode ser, em relação à aprendizagem dos 
seus alunos, puramente reativa, esperando que eles solicitem sua intervenção. Ela tem de ter 
uma proposta pedagógica mais propositiva (menos negativa, menos laissez-faire do que a das 
escolas libertárias), como a que foi esboçada atrás. Ela se propõe, como já visto, a 
disponibilizar para seus alunos as seguintes contribuições substantivas:  

• Um currículo, no caso a Matriz de Competências; 

• Uma metodologia, no caso a Metodologia de Projetos de Aprendizagem;  

• Um corpo de profissionais, no caso os mestres, que oferecem projetos de 
aprendizagem nos quais os alunos podem desenvolver suas competências e 
habilidades;  

• Um corpo de profissionais, no caso os educadores, que ativamente 
participam da vida dos alunos, orientando-os, aconselhando-os, servindo 
como mentores;  

• Participação dos pais na orientação dos filhos, junto com os educadores, na 
escolha dos projetos de aprendizagem que devem contratar;  

• Mecanismos de avaliação sistemática e periódica dos alunos pelos mestres 
e pelos educadores.  
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Nacionalidade:  
Cédula de Identidade - Número:  
Cédula de Identidade - Órgão Expedidor e Estado: 
Cédula de Identidade - Data da Expedição:  
CPF:  
Endereço – Rua e número:  
Endereço – Complemento:  
Endereço – Bairro:  
Endereço – Cidade: 
Endereço – Estado: 
Endereço – CEP 
Endereço – Outros indicadores: 
Telefone fixo (residencial-responsável pedagógico - 1):  
Telefone fixo (residencial-responsável pedagógico - 2):  
Telefone celular (responsável pedagógico):  
E-Mail 1 (responsável pedagógico): 
E-Mail 2 (responsável pedagógico): 
Escolaridade máxima completada: 
Profissão:  
Instituição / local em que trabalha:  
Cargo / função:  
Telefone fixo (comercial-responsável pedagógico – 1) 
Telefone fixo (comercial-responsável pedagógico – 2) 
Relação com o aluno:  

 

Anexo III-B – Avaliação do Aluno no Ingresso [***NOVO***] 

Formulário para Avaliação do Aluno no Momento do Ingresso 
(a ser preenchido pelo educador responsável antes do primeiro semestre do aluno na escola, 
com base em entrevista do aluno [quando viável], observações, testes e depoimento dos pais) 
 
Código do aluno:  
Idade do aluno no momento de ingresso na escola:  
 
Competências que o aluno demonstravelmente já domina:  
1 – [Colocar código da 
competência] 

Nível de 
domínio Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

2 – [Colocar código da 
competência] 

Nível de 
domínio Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

3 – [Colocar código da 
competência] 

Nível de 
domínio Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

4 – [Colocar código da 
competência] 

Nível de 
domínio Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

5 – [Colocar código da 
competência] 

Nível de 
domínio Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

[Acrescentar tantas linhas quanto for necessário]  
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Nível de desenvolvimento do aluno no ingresso:  
 

 
COGNITIVO EMOCIONAL SOCIAL PSICO-MOTOR OUTROS 

 
Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

 
Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 

 
Bom Bom Bom Bom Bom 

 
Regular Regular Regular Regular Regular 

 
Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco 

 
Observações e comentários adicionais: 
 

 

LINGUAGEM 
(Verbal/Corporal) 

RACIOCÍNIO 
(Verbal/Matemático) 

MOTIVAÇÃO 
(Participação) 

RELACIONAMENTO 
(Adultos/Pares) 

AUTO-DISCIPLINA 
(Organização) 

 
Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

 
Muito Boa Muito Bom Muito Boa Muito Bom Muito Boa 

 
Boa Bom Boa Bom Boa 

 
Regular Regular Regular Regular Regular 

 
Fraca Fraco Fraca Fraco Fraca 

 Dificuldades de comportamento do aluno:  

      

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

 Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores):  

      

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

 

 

 

 

Anexo III-C – Registro de Interesses, Talentos e Projeto de Vida do 
Aluno [***NOVO***] 

Formulário para Registro de Interesses, Talentos e Projeto de Vida do Aluno  
(a ser preenchido pelo educador responsável em diferentes momentos da vida escolar do aluno,  
Sempre que houver alguma informação que seja relevante para determinar os interesses, talentos  
e indicações do projeto de vida do aluno) 
 
Código do aluno:  
 
Gosta de ler?  
Que tipo de materiais prefere ler?  
Gosta de escrever?  
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Que tipo de materiais gosta de escrever?  

Escreve bem, mostra sinais de criatividade?  

Gosta de falar em público?  

Que tipo de coisas gosta de dizer em público?  

Gosta de brincar?  

Que tipo de brincadeiras prefere? 

Brinca bem coletivamente?  

Gosta de lidar com problemas, quebras-cabeças, “questões de algibeira”?  

Sai-se bem ao lidar com eles?  

Gosta de lidar com números e com questões quantitativas?  

Sai-se bem ao lidar com essas questões?  

Demonstra curiosidade em entender por que as coisas na natureza são como são?  

Demonstra curiosidade em entender como as coisas (artefatos) funcionam?  

Demonstra capacidade de descobrir fatos naturais desconhecidos?  

Demonstra capacidade de inventar aparelhos (gadgets)?  

Demonstra curiosidade em entender porque as coisas na sociedade são como são?  

Demonstra curiosidade em entender por que existem normas, leis, instituições?  

Demonstra interesse pelo passado, ainda que apenas no âmbito pessoal e familiar? 

Demonstra interesse em guardar objetos, documentos, revistas, etc.?  

Mostra evidência de sensibilidade artística?  

Gosta de cantar (individualmente ou em grupo)? 

Toca algum instrumento?  

Mostra evidência de interesse em objetos de arte? 

Demonstra capacidade artística em alguma outra área?  

Gosta de assistir a eventos esportivos?  

Gosta de praticar esportes?  

Demonstra especial aptidão para esportes e atividades físicas?  

Apresenta algum indício de interesse por pensamento abstrato do tipo filosófico (metafísico: de onde 
viemos, por que estamos aqui, qual a finalidade da vida, como determinar a verdade, como decidir o 
que é certo e o que é errado, como é que a gente sabe essas coisas?) 
Demonstra especial aptidão para lidar com questões abstratas do tipo filosófico?  

Demonstra capacidade de pensar no médio e longo prazo?  

Mostra evidência de características de liderança e capacidade administrativa? 

Pensa e planeja antes de agir?  

Trabalha bem em equipe (mesmo quando não é o líder)?  

 

Anexo III-D – Avaliação do Aluno por Projeto  

Formulário de avaliação do aluno no projeto (por encontro e ao final) 
(a ser preenchido a cada encontro e ao final do projeto pelo mestre responsável) 

 Código do participante (aluno):  
Código do projeto:  
Código do mestre:  



 

 

 53 

Período (bimestre e ano):  

 AVALIAÇÃO POR ENCONTRO:  

 Primeiro encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Segundo encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Terceiro encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Quarto encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Quinto encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Sexto encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Sétimo encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Oitavo encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Nono encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Décimo encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 

  

Sim / 
 Não 

Atraso / 
Não 

Cedo / 
 Não 

Nula / Média /  
Boa 

Adequado / 
Problemas 

Positiva / Média / 
Negativa 

Décimo primeiro encontro:  

 
Data 

Presenç
a 

Chegad
a Saída Participação Comportamento Atitude/Postura 
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• Assumir erros e acertos. 
• Procurar conhecer e valorizar a opinião dos colegas. 
• Empenhar-se nas atividades de grupo. 
• Desenvolver e valorizar atitudes cientificas (o rigor na observação, analise e 

na coleta dos dados). 
• Estimular o respeito pelas coisas da natureza. 

 
3.2 Biologia Marinha 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
Estudo sobre hábitos, costumes, ocorrências e curiosidades dos organismos 
(animais e vegetais, incluindo algas), marinhos, com ênfase nos exemplares 
brasileiros. 
Está programada uma visita ao AQUÁRIO DE SANTOS – Primeiro aquário 
publico do Brasil inaugurado em 1945 pelo então Presidente Getulio Vargas. É 
o segundo parque mais visitado do estado, superado apenas pelo Zoológico de 
São Paulo. Apresenta mais de 200 espécies de água doce e salgada, num total 
de 4000 animais aquáticos ocupando seus 30 tanques. São garoupas, 
moréias, carpas, piranhas, tartarugas, tubarões, corais, etc. Todos os tanques 
apresentam cenografia representando o habitat das espécies ali presentes, 
como o Amazônico, Asiático, Mangue, Praia Arenosa, etc. Também foi criado o 
“Tanque de Toque”, onde os visitantes têm contato com anêmonas e ouriços, 
sempre orientados por um monitor. O lobo-marinho Macaezinho é a maior 
atração, realizando traquinadas e acrobacias em seu tanque de 134m². O novo 
tanque  para os pingüins possui um espaço para banho de sol e uma área 
totalmente refrigerada. Ali, o visitante pode ver o único pingüim nascido em 
cativeiro, no Brasil. O antigo espaço do lobo-marinho foi transformado em um 
“Tanque Oceânico”, com 350 mil litros de água, onde estão expostos tubarões, 
meros, raias e cardumes de grande porte. 
Está programada também uma visita ao Museu de Pesca onde tem muitas 
atrações. Lá se pode encontrar espécies raras de tubarão, coleções de 
conchas, areias brasileiras, corais, aves marinhas, peças de arte caiçara e 
muito mais. Também há projeções de vídeos e palestras voltadas à vida 
marinha. 
Estudo da salinidade do mar. 
Estudo dos mecanismos especiais de relação com o sal – água do mar que os 
organismos desenvolveram. 
 
 
 
 
 
 
 
II. CONTEÚDOS 
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Anexo III-E – Avaliação Bimestral do Aluno  

Formulário de avaliação geral do aluno no bimestre 
(a ser preenchido bimestralmente pelo educador responsável): 

 Código do aluno:  
Período (bimestre e ano):  
Nível (INF, FUND-1, FUND-2, MEDIO) 

 Projetos de que o aluno participou no bimestre:  

 Projeto 1 (dados a serem recuperados do formulário de avaliação no projeto)  
Código do projeto: 
Código do mestre:  
Avaliação geral do desempenho em relação aos objetivos gerais e específicos do projeto:  

 
Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

Desenvolveu / exibiu as competências e habilidades necessárias para participação no projeto:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Buscou com sucesso as informações e os conhecimentos requeridos:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Dificuldades de comportamento (relacionamento com outros participantes ou com o mestre responsável):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores do próprio participante):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Aspectos em que o participante pode / precisa melhorar seu desempenho na área do projeto, seu comportamento, sua 
atitude:  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

 Projeto 2 (dados a serem recuperados do formulário de avaliação no projeto)  
Código do projeto: 
Código do mestre:  
Avaliação geral do desempenho em relação aos objetivos gerais e específicos do projeto:  

 
Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

Desenvolveu / exibiu as competências e habilidades necessárias para participação no projeto:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Buscou com sucesso as informações e os conhecimentos requeridos:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Dificuldades de comportamento (relacionamento com outros participantes ou com o mestre responsável):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores do próprio participante):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Aspectos em que o participante pode / precisa melhorar seu desempenho na área do projeto, seu comportamento, sua 
atitude:  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

 



 

 

 56 

Projeto 3 (dados a serem recuperados do formulário de avaliação no projeto)  
Código do projeto: 
Código do mestre:  
Avaliação geral do desempenho em relação aos objetivos gerais e específicos do projeto:  

 
Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

Desenvolveu / exibiu as competências e habilidades necessárias para participação no projeto:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Buscou com sucesso as informações e os conhecimentos requeridos:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Dificuldades de comportamento (relacionamento com outros participantes ou com o mestre responsável):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores do próprio participante):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Aspectos em que o participante pode / precisa melhorar seu desempenho na área do projeto, seu comportamento, sua 
atitude:  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

 Projeto 4 (dados a serem recuperados do formulário de avaliação no projeto)  
Código do projeto: 
Código do mestre:  
Avaliação geral do desempenho em relação aos objetivos gerais e específicos do projeto:  

 
Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

Desenvolveu / exibiu as competências e habilidades necessárias para participação no projeto:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Buscou com sucesso as informações e os conhecimentos requeridos:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Dificuldades de comportamento (relacionamento com outros participantes ou com o mestre responsável):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores do próprio participante):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Aspectos em que o participante pode / precisa melhorar seu desempenho na área do projeto, seu comportamento, sua 
atitude:  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

 Projeto 5 (dados a serem recuperados do formulário de avaliação no projeto)  
Código do projeto: 
Código do mestre:  
Avaliação geral do desempenho em relação aos objetivos gerais e específicos do projeto:  

 
Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

Desenvolveu / exibiu as competências e habilidades necessárias para participação no projeto:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Buscou com sucesso as informações e os conhecimentos requeridos:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Dificuldades de comportamento (relacionamento com outros participantes ou com o mestre responsável):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 
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Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores do próprio participante):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Aspectos em que o participante pode / precisa melhorar seu desempenho na área do projeto, seu comportamento, sua 
atitude:  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

 Projeto 6 (dados a serem recuperados do formulário de avaliação no projeto)  
Código do projeto: 
Código do mestre:  
Avaliação geral do desempenho em relação aos objetivos gerais e específicos do projeto:  

 
Excelente Muito Bom Bom Regular Fraco 

Desenvolveu / exibiu as competências e habilidades necessárias para participação no projeto:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Buscou com sucesso as informações e os conhecimentos requeridos:  

 
Plenamente Em grande parte Em parte Muito pouco Nada 

Dificuldades de comportamento (relacionamento com outros participantes ou com o mestre responsável):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Dificuldades de atitude (envolvendo postura e valores do próprio participante):  

 
Sim  Não Se afirmativo, quais? 1 - 2 - 

Aspectos em que o participante pode / precisa melhorar seu desempenho na área do projeto, seu comportamento, sua 
atitude:  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

 [Acrescentar Projetos, conforme a necessidade] 
 
Desenvolvimento integral do aluno ao longo do bimestre (a ser preenchido pelo educador 
responsável) 
 

 
COGNITIVO EMOCIONAL SOCIAL PSICO-MOTOR OUTROS 

 
Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

 
Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 

 
Bom Bom Bom Bom Bom 

 
Regular Regular Regular Regular Regular 

 
Fraco Fraco Fraco Fraco Fraco 

 
Comentários e recomendações adicionais do educador responsável: 
 

 

LINGUAGEM 
(Verbal/Corporal) 

RACIOCÍNIO 
(Verbal/Matemático) 

MOTIVAÇÃO 
(Participação) 

RELACIONAMENTO 
(Adultos/Pares) 

AUTO-DISCIPLINA 
(Organização) 

 
Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

 
Muito Boa Muito Bom Muito Boa Muito Bom Muito Boa 

 
Boa Bom Boa Bom Boa 

 
Regular Regular Regular Regular Regular 

 
Fraca Fraco Fraca Fraco Fraca 
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Anexo III-F – Avaliação de Conhecimentos Disciplinares do Aluno 
[***NOVO***] 

Formulário de avaliação de conhecimentos disciplinares do aluno 
(a ser preenchido bimestralmente pelo educador responsável em conjunto com os 
coordenadores de área) 
 
Código do aluno:  
Período (bimestre e ano):  
Nível (INF, FUND-1, FUND-2, MEDIO) 
 
Os conhecimentos disciplinares do aluno são compatíveis com os esperados em crianças ou 
adolescentes de sua idade, nas seguintes áreas?  
 
Língua materna  

Expressão Oral  
Leitura 
Expressão Escrita  

Língua estrangeira (1)  
Expressão Oral  
Leitura 
Expressão Escrita  

Língua estrangeira (2)  
Expressão Oral  
Leitura 
Expressão Escrita  

Matemática  
Aritmética  
Geometria  
Álgebra 
Estatística e Probabilidade 
Medidas  

Ciências Naturais  
Biologia  
Física 
Química 
Geologia 
Astronomia  

Ciências Sociais  
História 
Geografia  
Sociologia  
Antropologia  
Ciência Política  

Artes (excetuando Literatura)  
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Desenho (Livre) e Pintura 
Desenho Geométrico 
Escultura  
Teatro  
Música 

Filosofia  
Metafísica 
Lógica  
Epistemologia  
Ética / Filosofia Política / Estética  
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X. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA  
 

 
CURSO PERÍODOS HORÁRIOS Nº DE 

CLASSES 
EI – BERÇÁRIO  INTEGRAL 8h às 18h 1 
ED. INFANTIL A PARCIAL 13h às 18h 1 
ED. INFANTIL  B PARCIAL 13h às 18h 1 
EF – 1º ao 5º ano PARCIAL 13h às 18h 1 
EF – 6º ao 9º ano PARCIAL 13h às 18h 1 

 
 
 
 

 
HORÁRIO DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
 

 
 
 
 
 

2ª 
F 
E 
I 
R 
A 

HORÁRIOS 
DAS AULAS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

13h00m 
13h50m 

 
PORTUGUÊS 

 
ÉTICA/FILOS 

 
MATEMÁTICA 

 
ARTES 

13h50m 
14h40m 

 
MATEMÁTICA 

 
PORTUGUÊS 

 
ARTES 

 
CIÊNCIAS 

14h40m 
15h30m 

 
ARTES 

 
MATEMÁTICA 

 
CIÊNCIAS 

 
PORTUGUÊS 

15h30m 
15h50m 

I N T E R V A L O 

15h50m 
16h40m 

 
ED. FISICA 

 
ARTES 

 
GEOGRAFIA 

 
MATEMÁTICA 

16h40m 
17h30m 

 
ÉTICA/FILOS 

 
ED. FÍSICA 

 
MATEMÁTICA 

 
GEOGRAFIA 
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3ª 
F 
E 
I 
R 
A 

HORÁRIOS 
DAS AULAS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

13h00m 
13h50m 

 
GEOGRAFIA 

 
MATEMÁTICA 

 
ARTES 

 
HISTÓRIA 

13h50m 
14h40m 

 
PORTUGUÊS 

 
GEOGRAFIA 

 
MATEMÁTICA 

 
HISTÓRIA 

14h40m 
15h30m 

 
MATEMÁTICA 

 
PORTUGUÊS 

 
GEOGRAFIA 

 
INGLÊS 

15h30m 
15h50m 

INTERVALO 

15h50m 
16h40m 

 
ARTES 

 
ED. FÍSICA 

 
PORTUGUÊS 

 
ED.FISICA 

16h40m 
17h30m 

 
ED. FÍSICA 

 
ARTES 

 
INGLÊS 

 
GEOGRAFIA 

 
 
 

 
 
 
 

4ª 
F 
E 
I 
R 
A 

HORÁRIOS 
DAS AULAS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

13h00m 
13h50m 

 
CIÊNCIAS 

 
GEOGRAFIA 

 
ED. FÍSICA 

 
CIÊNCIAS 

13h50m 
14h40m 

 
HISTÓRIA 

 
CIÊNCIAS 

 
HISTÓRIA 

 
CIÊNCIAS 

14h40m 
15h30m 

 
PORTUGUÊS 

 
GEOGRAFIA 

 
MATEMÁTICA 

 
ÉTICA/FIL 

 
15h30m 
15h50m 

INTERVALO 

15h50m 
16h40m 

 
PORTUGUÊS 

 
PORTUGUÊS 

 
CIÊNCIAS 

 
PORTUGUÊS 

16h40m 
17h30m 

 
MATEMÁTICA 

 
MATEMÁTICA 

 
PORTUGUÊS 

 
GEOGRAFIA 
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5ª 
F 
E 
I 
R 
A 

HORÁRIOS 
DAS AULAS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

13h00m 
13h50m 

 
MATEMÁTICA 

 
INGLÊS 

 
CIÊNCIAS 

 
INGLÊS 

13h50m 
14h40m 

 
CIÊNCIAS 

 
MATEMÁTICA 

 
ED. FÍSICA 

 
PORTUGUÊS 

14h40m 
15h30m 

 
GEOGRAFIA 

 
CIÊNCIAS 

 
ÉTICA/FIL 

 
MATEMÁTICA 

15h30m 
15h50m 

INTERVALO 

15h50m 
16h40m 

 
PORTUGUÊS 

 
PORTUGUÊS 

 
PORTUGUÊS 

 
ED.FISICA 

16h40m 
17h30m 

 
INGLÊS 

 
PORTUGUÊS 

 
GEOGRAFIA 

 
PORTUGUÊS 

 
 
 

 
 
 
 

6ª 
F 
E 
I 
R 
A 

HORÁRIOS 
DAS AULAS 

6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

13h00m 
13h50m 

 
HISTÓRIA 

 
CIÊNCIAS 

 
PORTUGUÊS 

 
PORTUGUÊS 

13h50m 
14h40m 

 
INGLÊS 

 
HISTÓRIA 

 
PORTUGUÊS 

 
MATEMÁTICA 

14h40m 
15h30m 

 
CIÊNCIAS 

 
MATEMÁTICA 

 
HISTÓRIA 

 
PORTUGUÊS 

15h30m 
15h50m 

INTERVALO 

15h50m 
16h40m 

 
MATEMÁTICA 

 
INGLÊS 

 
CIÊNCIAS 

 
ARTES 

16h40m 
17h30m 

 
PORTUGUÊS 

 
PORTUGUÊS 

 
CIÊNCIAS 

 
CIÊNCIAS 
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03 – NOTEBOOKS  
 
40 – FITAS DE VÍDEO EDUCACIONAIS 
 
 
 
 
A Escola Lumiar está sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Bela Cintra, 561 – Bairro da Consolação – CEP 01415-000, nos termos 
dos dispositivos constitucionais vigentes da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e das demais 
normas legais. 
A Escola Lumiar está vinculada ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo 
e é mantida pela Fundação Semco, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Dom Aguirre, 438 – Vila Sofia, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 62.803.661/0001-88, com seus atos constitutivos devidamente registrados 
no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica sob o nº 
468479 em 04/08/2003. 
 
 
XIII. Critérios de Agrupamentos 
 
 
A organização curricular da Escola Lumiar se dá em quatro níveis: o primeiro 
corresponde a Educação infantil incluindo berçário agrupadas ( 0 a 5 anos), o 
segundo corresponde aos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, 
chamado Fundamental I (1ª fase) agrupadas de (06 aos 10 anos), o terceiro 
correspondente aos últimos quatro anos do Ensino Fundamental, chamado de 
Fundamental II (2ª fase) agrupadas (11 aos 14 anos) e o quarto 
correspondente ao Ensino Médio. Os níveis organizam-se com alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não seriados, baseados no interesse e 
na competência de cada um, sempre de acordo com a legislação. 
 
Os cursos são implementados de forma gradativa, sendo que em 2007 
funcionarão Educação Infantil incluindo berçário com crianças de 0 a 5 anos, 
Fundamental I, com crianças de 06 a 10 anos e Fundamental II, com crianças 
de 11 a 14 anos de idade. 
 
Em cada um dos níveis, as atividades se organizam em torno de projetos de 
interesse dos educandos nos quais o educador atua como orientador, 
auxiliando-os a definir o plano de trabalho, determinar e adquirir os recursos 
necessários, encontrar as fontes de dados, buscar especialistas nas áreas e 
atingir os objetivos finais, visando sempre abranger as áreas de Base Nacional 
Comum e sua parte diversificada. 
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XIX. Organização dos Projetos do Fundamental I em 2007 

 
1. Língua Portuguesa 

 
 
Os projetos de todas as áreas são situações em que a escuta, a leitura e a 
produção de textos orais e escritos se relacionam de forma contextualizada com a 
análise lingüística, envolvendo tarefas que articulam estas diferentes práticas de 
forma significativa: ler para conhecer, ler para escrever, escrever para ler, decorar 
para representar ou recitar, escrever para não esquecer, ler em voz alta para os 
outros escutarem, falar para analisar. 
 
Assim, além dos projetos voltados especialmente para o desenvolvimento da 
língua portuguesa, que serão apresentados a seguir, os projetos das demais áreas 
contribuirão para o mesmo fim: produção de vídeos, exposição de trabalhos, 
edição de livros sobre temas pesquisados, murais, jornal, boletim informativo e site 
serão descritos ao longo deste Plano Escolar. 
 
1.1 – Ler e Escrever: É Mamífero? 
 
Descrição Geral: 
 
Esse é um projeto que aborda diferentes práticas de linguagem de forma bastante 
intensa: a leitura para a busca de informações numa situação de pesquisa, o 
registro de dados importantes, bem como a produção de pequenos textos com 
informações selecionadas e, finalmente, a exposição oral de parte da pesquisa 
feita. A idéia aqui é que as crianças possam saber trabalhar em grupo e também 
ampliar seus conhecimentos sobre a realidade de pesquisas e intensificar o 
contato com a busca de informações em textos informativos mais descritivos, que 
se assemelhem às notas de enciclopédia, também pela objetividade que 
caracteriza. Espera-se ainda que as crianças retomem informações localizadas e 
as organizem em pequenos textos-legendas que permitam comunicar a pesquisa 
feita. 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES : 
 
♠Ouvir a leitura de textos informativos e localizar informações desejadas: 
interrompendo a leitura, por exemplo; 
♠Extrair informações de imagens: ilustrações, fotos ou cenas de vídeos; 
♠Explorar fontes de informações diversas: livros especializados, jornais, revistas, 
vídeos, sites, CD rom etc; 
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2. Matemática 
 
 
 
2.1 – Vamos ao mercado contar? 
 
Habilidades e competências desenvolvidas no projeto 
 

• Comparar e ordenar quantidades que expressam grandezas e interpretar 
resultados de comparação e ordenação; 

• Resolver situações-problema que envolva contagens e operações, 
selecionando os procedimentos adequados; 

• Realizar cálculos, mentalmente e por escrito, envolvendo números naturais 
e racionais nas representações decimal e fracionária. 

 
Estratégias utilizadas 
 
2.2 – Missão Matemática! Jogos, desafios e brincadeiras Matemáticas 
 
A Escola Lumiar, em 2007, criou eixos temáticos para as áreas de Matemática e 
Língua Portuguesa, mediante encontros, diagnósticos e avaliações entre mestres, 
educadores e assessores especialmente contratados. Como resultado do trabalho, 
na área de Matemática, foram escolhidos os seguintes eixos de conteúdos: 
 

• Números e operações. 
• Espaço e forma. 
• Grandezas e medidas. 
• Tratamento da Informação. 

 
O projeto tem por objetivo os quatro eixos ao longo do ano letivo. No primeiro 
semestre a abordagem será prioritariamente nos dois primeiros eixos. 
As atividades serão diversificadas, utilizando como estratégias básicas atividades 
praticas, resoluções de problemas e jogos. 
 
OBJETIVOS: 
 
As capacidades a serem desenvolvidas no projeto estão listadas a seguir, 
divididas em dois blocos. O primeiro bloco de capacidades abrange a dimensão 
atitudinal. O convívio social gera situações de conflito, exige tomada de decisões e 
a superação de conflitos, principalmente quando o trabalho em grupo ocorre com 
freqüência. Vencer estes obstáculos exige uma série de atitudes que podem ser 
formalmente trabalhadas no decorrer do projeto. 
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Estratégias 
 
Nos encontros dos educandos com o mestre, para o aprendizado de matemática, 
serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

• Apresentação de desafios individuais e coletivos. 
• Apresentação de jogos individuais e coletivos. 
• Utilização de material concreto diversificado. 
• Atividades escritas dirigidas que estimulem o aprendizado da matemática. 
• Explicações coletivas para o grupo. 
• Explicações individuais para os educandos. 

No desenvolvimento das atividades propostas serão consideradas os seguintes 
princípios gerais: 
 

• Valorização do conhecimento prévio do educando, das idéias e das 
estratégias pessoais do aluno. 

• Respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada educando. 
• Utilização de material lúdico como forma de estimulo. 
• Valorização das atividades coletivas e cooperativas. 
• Mediação entre o uso de materiais concretos como ferramenta a construção 

de idéias abstratas. 
• Intercambio entre os diversos eixos do conhecimento. 

 
 

3. Ciências Naturais 
 
3.1 – Arte em Marte e outros Planetas 
 
I – INTRODUÇÃO 
 
 
As crianças têm um verdadeiro fascínio a respeito de temas que envolvam “o 
espaço”. Em geral já leram muitos livros e/ou assistiram a inúmeros filmes de 
ficção cientifica. Mas sempre ficam muitas questões a serem esclarecidas. Como 
seria se elas pudessem morar no espaço? Já existe esta possibilidade? Como 
seria a vida no espaço? E em algum outro Planeta? O que é Universo? Em que 
lugar do Universo estamos nós? Será que estamos sozinhos? O que estuda a 
Astronomia? O que é Sistema solar? Como se entra em órbita? Existem roupas 
apropriadas? É preciso treino para ser astronauta? O espaço é o lugar de moradia 
do futuro? 
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4. Ciências Humanas 
 
 
Em 2007, a  área de Ciências Humanas será trabalhada na Lumiar por meio do 
Projeto “ Do Fundo do Baú” abrangendo as áreas de História e Geografia 
 
4.1 – Do Fundo do Baú 
 
Justificativa: 
 
Nas ultimas décadas, estudos demográficos apontam para um rápido crescimento 
populacional urbano, devido às correntes de migração. Ao adaptar-se aos padrões 
de produção e consumo da metrópole, as famílias apagam a memória do processo 
migratório, privando as futuras gerações, de uma historia que lhes permitam 
entender de onde provêm os membros do grupo e qual o papel de seus pais e 
deles próprios no desenvolvimento do bairro e da cidade em que residem. As 
diversidades culturais destas populações representam uma grande fonte de 
estudo. 
 
Objetivos Gerais do Projeto 
 

• Preservar a cultura, resgatar a identidade por meio dos registros da 
memória familiar – documentos escritos e figurativos, relatos orais, 
entrevistas, utensílios, brincadeiras ou qualquer outro vestígio que 
componha o acervo cultural que remontem a história do grupo.  

• Reconhecer-se como um agente histórico. 
• Estabelecer uma relação entre o passado e o presente, aproximando os 

conteúdos históricos ao cotidiano dos educandos. 
 
 
Atividades do Projeto 
 

1. Vamos combinar: apresentação do projeto 
 
• Introdução: 
• Baú de recordações (caixa contendo recordações pessoais – cartas, fotos, 

postais, brinquedos, documentos, etc). 
• Esclarecer sobre o que fazer, como e para quê (etapas do projeto). 
• Estabelecer regras e procedimentos para execução (trabalho da equipe). 
• Definir formas de avaliação do andamento para tomadas de decisão e 

possíveis correções de rumo. 
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Relação de conteúdos: 
 
1. Historia e Geografia 
 
a) Os fatos e contexto histórico 
b) Fontes históricas 
c) Relações com o tempo histórico 
d) Aspectos das populações primitivas (modo de vida, tipo de habitação, 

utensílios, trabalho, principais descobertas etc) 
e) Processos Migratórios  
f) Civilizações Antigas (modo de vida, tipo de habitação, utensílios, trabalho, 

etc) 
g) Paisagem e território (noções de espaço) 
h) Patrimônio cultural (reconhecimento e preservação) 
i) Conceitos de identidade, democracia e cidadania. 
  

 
5. Artes 

 
Projeto: Pensar a Fazer Arte 
 
Área de Interesse:  Artes Visuais 
 
O desenvolvimento de qualquer atividade artística estimula a capacidade cognitiva 
e promove a obtenção de atitudes positivas. O fazer corretamente leva a criança 
ou o adolescente a se sentir bem sucedido e ter reconhecimento social. A Arte 
possibilita isso por ser democrática, pois não existem modelos prontos de “certo 
ou errado”. O modo de expressar-se de cada um deve ser aceito pelo simples fato 
de sermos seres únicos, cada um com a sua própria individualidade. 
Á medida que o educando explora as diversas linguagens artísticas, ele começa a 
analisar e selecionar o que mais lhe interessa, indo de encontro à sua identidade 
plástica, descobrindo assim, novas formas de expressão. Isso favorece o auto-
conhecimento e fortalece e auto-estima e a auto-confiança, alem de estimular a 
criatividade, a autonomia, a iniciativa, a cooperação, a participação, o respeito ao 
próprio trabalho e ao dos colegas, a organização individual e social, o 
desenvolvimento da comunicação e da linguagem e a consciência corporal. 
Alem disso, a habilidade de “ler” imagens, a partir do momento em que o 
educando se apropria dos elementos gráficos e desenvolve a capacidade de olhar, 
refletir, analisar e responder criticamente ao que está vendo. É fundamental nos 
dias de hoje, em que somos, o tempo inteiro, bombardeados por imagens.  
 
 
OBJETIVOS: 
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5.3 Nossa Cultura, Nossa História – Ritmos e Danças 
 
Atendendo a lei Federal de nº 10.639/03, o projeto tem como objetivo resgatar a 
historia (afro-brasileira), como forma de buscar através da dança e seus ritmos as 
habilidades, talentos e competências e desenvolvê-las, permitindo expressar o 
nosso sentimento, a percepção das diversas manifestações culturais e ao mesmo 
tempo reconhecer a contribuição dos povos africanos e dos afros-descendentes, 
na formação da sociedade brasileira na área social, econômica e política. Com 
esse objetivo a escola está desenvolvendo o projeto “Nossa Cultura, Nossa 
História – Ritmos e Danças dos povos afro-brasileiro. 
Este projeto visa orientar os educandos, a respeitar a pluralidade e diversidade 
cultural existente na sociedade em que vive. 
 
Atividades: 
 
Grande oficina de danças de origem africana e luthieria de alguns instrumentos. 
 
 

6. Corpo e Movimento 
 
Os projetos da área de Corpo e Movimento propostos para o Fundamental I da 
Lumiar em 2007 estruturam-se em torno de dois eixos, o do movimento e da  
expressão. 
 
6.1 Projeto: Brincadeira de Dançar 
Área de interesse: Movimento e Expressão 
 
Através de jogos corporais cada educando explorará a habilidade em que se 
expressar através do movimento. Os temas dos jogos desenvolverão a percepção 
relacionada ao fluxo, espaço, tempo e peso. Para isso serão criadas imagens que 
auxiliem a experimentação, como por exemplo, os quatro principais elementos: 
terra, fogo, ar e água; entre outras propostas. Identificar as partes do corpo 
durante o movimento, desenvolvendo a percepção e conscientização do espaço 
que cada um ocupa. Desenvolver a relação entre os alunos através da 
comunicação não verbal, ou seja, descobrir como cada um pode se relacionar com 
o outro sem fazer uso da palavra. 
 
 
 
Importância 
 
Observar através das sensações as várias partes do corpo, possibilitar que a 
criança tenha uma auto-imagem mais afinada com seu momento presente. 
Explorar o espaço interno e externo através do movimento com temas pré-
definidos, vivenciando diferentes qualidades a fim de reconhecer sua habilidade 
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natural de dançar. A partir da linguagem não-verbal as crianças poderão 
compreender de maneira diferente as relações que elas mesmas estabelecem 
com outras pessoas (crianças e adultos). 
 
 
6.2 Projeto: Futebol 
 
Área de Concentração: Corpo e  Movimento 
 
Concebido a partir da solicitação dos educandos de um projeto que tivesse como 
tema central o futebol e que abordasse as suas diferentes habilidades técnicas e 
táticas, tendo como objetivo maior a disputa de partidas e campeonatos inter-
escolares, sendo necessária a criação e manutenção de uma equipe de futebol da 
comunidade escolar, mais especificamente na modalidade Futsal, adequada a 
nossa realidade. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Desenvolver e aprimorar as habilidades técnicas e táticas relativas ao 
futsal; 

• Promover a reflexão critica sobre a prática do esporte e sua abordagem na 
sociedade contemporânea; 

• Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou descriminar por razões 
físicas, sociais, culturais ou de gênero; 

• Enfrentar desafios colocados em situações de jogos, respeitando as regras 
e adotando uma postura cooperativa; 

• Estabelecer critérios de convivência e formas de resolver situações de 
conflito; 

• Ter atitudes de respeito com pessoas de ambos os sexos. 
 
Atividades 
 
As atividades realizadas como foco principal o processo de aprendizagem de 
habilidades relacionadas ao ambiente do futebol, e a busca constante pela 
ampliação do horizonte critico em relação ao universo paralelo denominado 
futebol. Buscando através da pratica do futebol, inserir fatos históricos, conceitos  
e criticas sobre o ambiente “futebolístico”. 
 
 

7. Língua Estrangeira Moderna 
 
Na Lumiar, o objetivo maior é possibilitar a convivência de pessoas de diferentes 
culturas, origens sociais e idades, construindo juntas um conhecimento sem 
hierarquias, que tem as diferentes visões e tradições como patrimônios da 
humanidade. É assim que os jovens adquirem a capacidade de valorizar e 
aprender com as diferenças. 
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• Textos variados: revistas, jornais, historias em quadrinhos, livros; 
• Softwares; 
• Jogos; 
• DVDs 
• Vídeos; 
• CDs de musica; 
• Classmates; 
• Smart board. 

  
 

8. Ética 
 
 
Metas: 
 
Formar os educandos para: 
 
♦ Perceber e respeitar diferentes pontos de vista nas situações de convívio; 
♦ Usar o diálogo como instrumento de comunicação na produção coletiva de idéias 
e na busca de solução de problemas; 
♦ Buscar a justiça nos enfrentamento das situações de conflito; 
♦ Atuar de forma colaborativa nas relações pessoais, bem como se sensibilizar por 
questões sociais; 
♦ Conhecer os limites colocados pela comunidade e participar da construção 
coletiva de regras que organizam a vida do grupo; 
♦ Participar das atividades com responsabilidade e colaboração; 
♦ Reconhecer diferentes formas de discriminação e injustiça; 
 
A formação ética constrói-se com base em experiências de vida. Tais experiências 
devem ser refletidas em um processo contínuo de formação. A experiência de vida 
em democracia e do exercício cotidiano da conduta ética se sistematiza na Lumiar 
em determinadas instâncias políticas, nas quais os estudantes tem oportunidade 
de discutir e refletir sobre os sentidos de respeito mútuo, justiça, solidariedade e 
dialogo. 
 
 
 
 
 
 
8.1 Assembléia Escolar 
 
 
Composta por todos os educadores, funcionários e educandos que queiram 
participar, é responsável pela administração cotidiana da escola. Todas as 
decisões relativas a esta administração são tomadas pela Assembléia: execução 
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do orçamento; avaliação dos educadores e funcionários; regras de convivência e 
de utilização do espaço comum; criação e manutenção das comissões; projetos a 
serem realizados. A assembléia reúne-se semanalmente e para cada assembléia 
há uma pauta anteriormente conhecida e uma ata posteriormente divulgada. 
 
 
8.2 Comissões 
 
 
Todas as posições administrativas e de manutenção da Lumiar são ocupadas 
pelos membros da comunidade – educandos, funcionários e educadores – que se 
candidatam a participar de comissões e são aprovados pela Assembléia para a 
função por um certo período de tempo. O mecanismo privilegiado para a formação 
das comissões é a rotatividade de posições. As comissões são responsáveis pelo 
gerenciamento dos recursos e pelo andamento das atividades sob sua alçada, em 
todas as etapas de sua implementação. As comissões reportam-se à assembléia, 
que tem poder de destituí-las, caso não cumpram com suas responsabilidades. 
 
8.3 Conselho escolar 
 
Composto pelos educadores, educandos, pais dos educandos e membros 
exteriores à comunidade escolar – pessoas de destaque em sua atuação 
profissional ou política, ex-educandos e ex-educadores. O Conselho é responsável 
por aprovar o orçamento, aprovar mudanças no Regimento Escolar e avaliar 
continuamente o Projeto Escolar. 
 
Critérios de Avaliação 
 
♦ Freqüência e características da participação na gestão e nas instancias de 
decisão da escola (assembléia, comissões, conselho); 
♦ Atitudes nos momentos de conflito, tanto naqueles em que o educando está 
envolvido quanto naqueles em que ele atua como mediador; 
♦ Participação em atividades sociais/cívicas fora da escola: cartas para veículos 
de comunicação, campanhas eleitorais, ativismo político, trabalhos voluntários etc.    

 
 
 
 
 

 
XIX. Organização dos Projetos do Fundamental II em 2007 

 
1. Língua Portuguesa 
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OBJETIVOS: 
 

• Desenvolver a capacidade de argumentação do educando para que ele 
defenda seu ponto de vista, opinando e respeitando as opiniões 
divergentes. 

• Formar escritores competentes, habilitados a produzir textos coerentes, 
organizados e claros. O escritor competente é aquele que está apto a 
produzir um discurso apropriado ao objetivo a que se propõe. Capaz de 
saber expressar por escrito seus sentimentos, expressões, experiências ou 
opiniões. 

• Desenvolver a capacidade intelectual e lingüística dos educandos, 
oferecendo-lhes condições de desenvolvimento de sua competência 
discursiva. 

• Facilitar o conhecimento lingüístico e discursivo do educando para que ele 
possa participar das praticas sociais mediadas pela linguagem. 

 
 

2. Matemática  
 

2.1 Cérebro Geométrico 
 
A Escola Lumiar, em 2007, criou eixos temáticos para as áreas de Matemática 
e Língua Portuguesa, mediante encontros, diagnósticos e avaliações entre 
mestres, educadores e assessores especialmente contratados. Como 
resultado do trabalho, na área de matemática foram escolhidos os seguintes 
eixos de conteúdos: 
 
• Números 
• Geometria: Espaço e Forma; 
• Medidas; 

Tratamento da informação: Estatísticas e Probabilidades. 
 
O presente projeto tem seu foco principal no eixo GEOMETRIA: ESPAÇO E 
FORMA, apesar de abordar conteúdos do eixo MEDIDAS e requerer 
conhecimentos básicos do eixo NÚMEROS. 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Executar construções geométricas utilizando lápis, borracha, régua, 
compasso, esquadros e transferidor; 
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• Comparação, ordenação e localização de números decimais na reta 
numerada; 

• Operações com decimais: multiplicação por 10, 100, 1000 (potencias de 
10); multiplicação de decimal por decimal; divisão por 10, 100, 1000 
(potencias de 10); divisão de natural por natural com quociente decimal; 
divisão de decimal por decimal. 

 
 
 

5) Álgebra 
 
• Iniciação ao estudo da álgebra como generalização da aritmética; 
• Linguagem algébrica: representar uma afirmação na forma de equação; 
• Adição de monômios: representação geométrica; 
• Linguagem algébrica: representar uma afirmação na forma de equação; 
• Resolução de equação do 1º grau (por balança): identificar a raiz de uma 

equação; 
 
6) Resolução e elaboração de problemas 
 
• Problemas que envolvam a utilização das idéias das operações; 
• Problemas que envolvam a utilização de procedimentos de calculo de 

adição, subtração, multiplicação e divisão; 
• Problemas que envolvam análise e seleção de informações (textos com 

excesso de dados, ausência de dados); 
• Problemas que envolvam a aplicação de habilidades do pensamento lógico. 

 
 

3. Ciências Naturais 
 
3.1 Projeto: Click Arte, Ciência e Tecnologia 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
 

No dia-a-dia escolar, conhecimento cientifico e produção de ciência são assuntos 
sempre presentes. Mesmo que não tenham sido previstos no planejamento 
pedagógico. É muito comum em sala de aula, encontrar alunos mobilizados por 
um filme de ficção cientifica, levado ao ar no domingo, e que provoca discussões 
sobre a possibilidade de se construir uma nave espacial (meio de transporte para 
as estrelas), ou sobre a forma como uma doença  foi tratada. Noticias sobre 
viagens de naves como a Columbia e os acidentes que as vezes ocorrem com 
essas naves são ótimas oportunidades para colocar em jogo conhecimentos 
científicos presentes em nossos currículos de Física, Química ou Biologia. 
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• Empenhar-se na realização de tarefas. 
• Assumir erros e acertos. 
• Procurar conhecer e valorizar a opinião dos colegas. 
• Empenhar-se nas atividades de grupo. 
• Desenvolver e valorizar atitudes cientificas (o rigor na observação, análise e 
na coleta dos dados). 
• Estimular o respeito pelas coisas da natureza. 
 
 
C) ATIVIDADES 
• SALINIDADE DO MAR: Por que a água do mar é salgada e a dos rios não? 
• Conteúdos – formação geológica da terra e rochas 
• EXPERIMENTOS: OSMOSE: Folha de alface; pimentão em água e água 

com sal. 
• DIFUSÃO: corante em copo de água. 
• VERTEBRADOS QUE VIVEM NO MAR: mecanismos especiais de relação 

com o sal desenvolvido por estes animais. 
• TEORIA: Estudo dos grupos de animais marinhos 1 
• PRÁTICA: Estudo dos grupos de animais marinhos 1 
• TEORIA: Estudo dos grupos de animais marinhos 2 
• PRÁTICA: Estudo dos grupos de animais marinhos 2 
• TEORIA: Estudo dos grupos de animais marinhos 3 
• PRÁTICA: Estudo dos grupos de animais marinhos 4 
• PREPARO DO PASSEIO A SANTOS 
• PASSEIO AO AQUÁRIO DA PESCA EM SANTOS 
 
 

4. Ciências Humanas 
 
 
Em 2007, a  área de Ciências Humanas será trabalhada na Lumiar por meio de do 
Projeto – “ Do Fundo do Baú” abrangendo as áreas de História e Geografia 
 

4.1 – Do Fundo do Baú 
 
Justificativa: 
 
Nas ultimas décadas, estudos demográficos apontam para um rápido crescimento 
populacional urbano, devido às correntes de migração. Ao adaptar-se aos padrões 
de produção e consumo da metrópole, as famílias apagam a memória do processo 
migratório, privando as futuras gerações, de uma historia que lhes permitam 
entender de onde provem os membros do grupo e qual o papel de seus pais e 
deles próprios no desenvolvimento do bairro e da cidade em que residem. As 
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5. Artes 
 

Projeto: Pensar a Fazer Arte 
 
Área de Interesse:  Artes Visuais 
 
O desenvolvimento de qualquer atividade artística estimula a capacidade cognitiva 
e promove a obtenção de atitudes positivas. O fazer corretamente leva a criança 
ou o adolescente a se sentir bem sucedido e ter reconhecimento social. A Arte 
possibilita isso por ser democrática, pois não existem modelos prontos de “certo 
ou errado”. O modo de expressar-se de cada um deve ser aceito pelo simples fato 
de sermos seres únicos, cada um com a sua própria individualidade. 
Á medida que o educando explora as diversas linguagens artísticas, ele começa a 
analisar e selecionar o que mais lhe interessa, indo de encontro à sua identidade 
plástica, descobrindo assim, novas formas de expressão. Isso favorece o auto-
conhecimento e fortalece e auto-estima e a auto-confiança, alem de estimular a 
criatividade, a autonomia, a iniciativa, a cooperação, a participação, o respeito ao 
próprio trabalho e ao dos colegas, a organização individual e social, o 
desenvolvimento da comunicação e da linguagem e a consciência corporal. 
Alem disso, a habilidade de “ler” imagens, a partir do momento em que o 
educando se apropria dos elementos gráficos e desenvolve a capacidade de olhar, 
refletir, analisar e responder criticamente ao que está vendo. É fundamental nos 
dias de hoje, em que somos, o tempo inteiro, bombardeados por imagens.  
 
OBJETIVOS: 
 

• Explorar as diversas linguagens artísticas. 
• Propiciar ao educando o contato e a apropriação dos elementos gráficos 

(ponto, linha, forma, cor, textura, etc). 
• Estimular o educando a encontrar sua identidade plástica. 
• Estimular a experimentação de diversos materiais. 
• Estimular a curiosidade e a pesquisa. 
• Aproximar o educando da produção imagética de todos os tempos. 
• Integrar nas propostas outras linguagens (como por exemplo, o teatro, a 

musica, a expressão corporal).  
 
 
5.1  Música 
 
Projeto: Musicalização e Flauta Doce 
 
Ouvir, explorar e tocar instrumentos musicais são atividades extremamente 
prazerosas e significativas para as crianças. 
Refletir sobre a sua própria produção, a musica que ouvimos diariamente nos 
meios de comunicação, gêneros e estilos que não são tão acessíveis, é 
fundamental para formarmos ouvintes críticos e conscientes. 
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6. Corpo e Movimento 
 
Os projetos da área de Corpo e Movimento propostos para o Fundamental I da 
Lumiar em 2007 estruturam-se em torno de dois eixos, o do movimento e da  
expressão. 
 
6.1 Projeto: Brincadeira de Dançar 
Área de interesse: Movimento e Expressão 
 
Através de jogos corporais cada educando explorará a habilidade em que se 
expressar através do movimento. Os temas dos jogos desenvolverão a percepção 
relacionada ao fluxo, espaço, tempo e peso. Para isso serão criadas imagens que 
auxiliem a experimentação, como por exemplo, os quatro principais elementos: 
terra, fogo, are água; entre outras propostas. Identificar as partes do corpo durante 
o movimento, desenvolvendo a percepção e conscientização do espaço que cada 
um ocupa. Desenvolver a relação entre os alunos através da comunicação não 
verbal, ou seja, descobri como cada um pode se relacionar com o outro sem fazer 
uso da palavra. 
 
Importância 
 
Observar através das sensações as varias partes do corpo, possibilita que a 
criança tenha uma auto-imagem mais afinada com seu momento presente. 
Explorar o espaço interno e externo através do movimento com temas pré-
definidos, vivenciando diferentes qualidades a fim de reconhecer sua habilidade 
natural de dançar. A partir da linguagem não-verbal as crianças poderão 
compreender de maneira diferente as relações que elas mesmas estabelecem 
com outras pessoas (crianças e adultos). 
 
 
6.2 Projeto: Futebol 
 
Área de Concentração: Corpo e  Movimento 
 
Concebido a partir da solicitação dos educandos de um projeto que tivesse como 
tema central o futebol e que abordasse as suas diferentes habilidades técnicas e 
táticas, tendo como objetivo maior a disputa de partidas e campeonatos inter-
escolares, sendo necessária a criação e manutenção de uma equipe de futebol da 
comunidade escolar, mais especificamente na modalidade Futsal, adequada a 
nossa realidade. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Desenvolver e aprimorar as habilidades técnicas e táticas relativas ao 
futsal; 
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• Promover a reflexão critica sobre a pratica do esporte e sua abordagem na 
sociedade contemporânea; 

• Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou descriminar por razoes 
físicas, sociais, culturais ou de gênero; 

• Enfrentar desafios colocados em situações de jogos, respeitando as regras 
e adotando uma postura cooperativa; 

• Estabelecer critérios de convivência e formas de resolver situações de 
conflito; 

• Ter atitudes de respeito com pessoas de ambos os sexos. 
 
Atividades 
 
As atividades realizadas como foco principal o processo de aprendizagem de 
habilidades relacionadas ao ambiente do futebol, e a busca constante pela 
ampliação do horizonte critico em relação ao universo paralelo denominado 
futebol. Buscando através da pratica do futebol, inserir fatos históricos, conceitos  
e criticas sobre o ambiente “futebolístico”. 
 
 
 

7. Língua Estrangeira Moderna 
 
Na Lumiar, o objetivo maior é possibilitar a convivência de pessoas de diferentes 
culturas, origens sociais e idades, construindo juntas um conhecimento sem 
hierarquias, que tem as diferentes visões e tradições como patrimônios da 
humanidade. É assim que os jovens adquirem a capacidade de valorizar e 
aprender com as diferenças. 
 
Para que isto se concretize de forma eficiente, varias são as frentes de atuação da 
escola. 
► Inglês como língua franca, que possibilita o acesso a diferentes culturas: 
sempre experimentando o vivido no contexto – musica, contatos com estrangeiros, 
jogos, livros, filmes. Desta forma, a escola se constitui como ambiente favorável 
ao inglês. 
 
► Projetos específicos de inglês com a metodologia da aquisição afetiva de 
línguas → respeito à zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky) e aos 
aspectos emocionais envolvidos na comunicação pela língua materna. 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Reconhecer a língua portuguesa em oposição à inglesa. 
• Entender perguntas com o auxilio de gestos e da língua mãe. 
• Compreender palavras e comandos com ajuda. 
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• Produzir palavras e comandos com ajuda. 
• Desenvolver a leitura de figuras e imagens. 

 
Recursos didáticos: Por meio de livros, atividades artesanais, teatro e musicas o 
aluno poderá se apropriar da língua estudada como melhor lhe aprouver para 
comunicar-se, interagindo socialmente. 
 
Conteúdos  
 

• Parts of the body; 
• Adjectives: big x small, happy x sad, hot x cold; 
• Animals (pet, zoo, farm); 
• Colors (blue, red, yellow, pink, green, orange, purple, black, white); 
• Shapes (circle, square, triangle, rectangle, oval); 
• Numbers (1-10); 
• Food and drink (I’m hungry! I’m thirsty!); 
• Can/can’t + chidren’s action words; 
• Classroom language; 
• Family members; 
• Party vocabulary. 

 
 
 
Recursos materiais a ser disponibilizados 
 

• Dicionários mono e bilíngües; 
• Guias de apoio que contenham conjugações; 
• Gramáticas; 
• Textos variados: revistas, jornais, historias em quadrinhos, livros; 
• Softwares; 
• Jogos; 
• DVDs 
• Vídeos; 
• CDs de musica; 
• Classmates; 
• Smart board. 

  
 
 
 
 

8. Ética 
 
 
Metas: 
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Composto pelos educadores, educandos, pais dos educandos e membros 
exteriores à comunidade escolar – pessoas de destaque em sua atuação 
profissional ou política, ex-educandos e ex-educadores. O Conselho é responsável 
por aprovar o orçamento, aprovar mudanças no Regimento Escolar e avaliar 
continuamente o Projeto Escolar. 
 
Critérios de Avaliação 
 
♦ Freqüência e características da participação na gestão e nas instancias de 
decisão da escola (assembléia, comissões, conselho); 
♦ Atitudes nos momentos de conflito, tanto naqueles em que o educando está 
envolvido quanto naqueles em que ele atua como mediador; 
♦ Participação em atividades sociais/cívicas fora da escola: cartas para veículos 
de comunicação, campanhas eleitorais, ativismo político, trabalhos voluntários etc.    

 
9. Filosofia 

 
Projeto: Alice: uma aventura filosófica 

 
OBJETIVOS 

 
A proposta desse curso é usar algumas historias dos livros de Lewis Carroll Alice 
através do espelho e Alice no país das maravilhas como pretexto para 
discussão de alguns temas teóricos da disciplina de filosofia. 
As histórias de Lewis Carroll possibilitam essa aproximação filosófica na medida 
em que colocam em xeque a percepção normal que temos do mundo. A tarefa da 
filosofia, para alem dos conteúdos filosóficos propriamente ditos, é justamente 
essa que Alice nos propõe, isto é, a de nos provocar uma visão de mundo que 
normalmente não temos. 
Desse modo essa aproximação nos permite também refletir sobre nossas atitudes 
cotidianas, o que é exatamente (creio) o papel da filosofia. 
 
Temas 
 
Os conteúdos propriamente filosóficos que serão abordados partindo da historia 
de Alice são os três seguintes: 
O primeiro tema é o da idéia de reconhecimento de si, de auto-conhcimento. Alice 
atravessa o espelho, e através de um mundo completamente diferente do seu 
acaba por se reconhecer, em diversos sentidos. Tanto através das características 
de personalidade, que já sabia possuir, quanto das que não conhecia e que 
parecem ao longo da aventura. 
Segundo tema é o do fundamento do mundo exterior a nós que consiste em dois 
grandes campos, o mundo teórico (da ciência) e o mundo prático (da moral e da 
política). 
Ao conhecer o funcionamento do mundo alem do espelho Alice se surpreende ao 
compará-lo com seu próprio mundo. Por exemplo, quando Alice descobre que 
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Fundamental e da carga horária prevista nas normas para cada uma das áreas 
disciplinares. (A LDB especifica no Inciso I do Artigo 24: “Art. 24. A educação básica, 
nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver.” O Inciso VI do mesmo artigo estipula: “VI - o controle 
de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e 
cinco por cento do total de horas letivas para aprovação.” 

(Embora não tenha sido dito, essa Tabela de Equivalências poderia facilitar a emissão de 
Históricos Escolares inteligíveis por outras escolas.) 
 
7) Disse ela ainda que precisamos deixar claro que os alunos ficam na escola por pelo menos 
cinco horas diárias, mesmo que não estejam em classe (em projeto) durante todo esse tempo, 
e que a participação num certo mínimo de projetos é exigida deles em qualquer período letivo. 
Essa é uma preocupação da Secretaria, porque havia ficado a impressão, segundo ela, que os 
alunos vinham se e quando queriam, chegavam na hora que escolhiam, e participavam das 
atividades (projetos) apenas se estivessem interessados.  
 
8) Disse ainda a Profa. Fátima que precisamos adequar a terminologia que usamos para nos 
referir aos profissionais pedagógicos à terminologia da LDB, que fala em docentes, professores 
e profissionais da educação. Pelo menos, disse ela, deveríamos deixar absolutamente claro no 
Regimento Escolar que tanto Educadores como Mestres são docentes / professores.  
 
9) Uma conseqüência dessa exigência aparentemente inócua é que tanto Educadores como 
Mestres devem estar qualificados como docentes / professores na forma da legislação vigente. 
Isso significa que não poderíamos ter no nosso quadro Educadores ou Mestres sem 
licenciatura (ou formação pedagógica equivalente), de preferência na área em que estão 
atuando. Essa é uma exigência que a Secretaria da Educação considera inegociável.  
 
10) A Profa. Fátima solicitou que atualizemos o nosso Projeto Pedagógico para que fiquem 
claros os elementos inovadores que temos (os que são legais e os que precisam ser 
esclarecidos ou ajustados, como o caso dos docentes / professores).  
 
11) A Profa. Fátima registrou, nesse momento, que o Plano Escolar que entregamos 
(aparentemente em Setembro) parece estar certinho demais e não revelar os elementos 
inovadores que caracterizam a escola – o que ela considerou uma pena.  
 
12) A meu pedido, a Profa. Fátima esclareceu que a escola deve fornecer, de preferência 
atualizados e alinhados com os entendimentos aqui expostos, os seguintes documentos: 
Proposta Pedagógica (em que se esclareçam suas características pedagógicas), o Regimento 
Escolar e o Plano Escolar (este fornecido anualmente). O Regimento Escolar deve ser 
coerente, naturalmente, com a Proposta Pedagógica e, evidentemente, com a legislação 
vigente, em especial com a Indicação 13/97 do Conselho Estadual da Educação, transcrita 
adiante como Anexo I). O Plano Escolar, que é discutido na mesma Indicação, pode apresentar 
os projetos, desde que venha acompanhado da Tabela de Equivalências já mencionada.  
 
13) Quanto a outras questões, a Profa. Fátima indagou se era hábito visitantes dormirem na 
escola, porque numa das visitas havia um grupo de canadenses (ela mencionou dez) que, pelo 
que ela havia entendido, seriam “Intercambistas”— o que fez a Supervisora assumir que 
pudessem estar hospedados na escola. Disse a ela que havia estranhado, e considerado 
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Ata da Reunião do Instituo Lumiar – 19/05/08 – das 16h às 18h 

Participantes: Paloma, Eduardo, Cacau, Luiz Claudio, Célia, Sheila, Luzia, Marina, 
Mariana e Francis. 

Paloma: exposição da pauta: 

• Avaliação diagnóstica: 
o Apresentação dos diagnósticos anteriores; 
o Avaliação do segundo bimestre. 

• Divisão de tarefas: 
o Sub-matrizes de competências; 
o Revisão dos instrumentos de avaliação; 
o “Fotografia” (avaliação diagnóstica). 

• Cronograma do bimestre; 
• Duração da reunião de segunda-feira; 
• Programa de Formação Lumiar. 

Assessores explicam como se deu o processo de avaliação diagnóstica do ano passado. 
Sheila esclarece que Maria Helena fez em junho um pré-teste e posteriormente os 
assessores fizeram um novo, no segundo semestre, com exceção do Fernando. Eduardo 
já havia tomado conhecimento da avaliação do ano passado. 

Eduardo pergunta se as avaliações anteriores são suficientes ou se há necessidade de se 
recriar os instrumentos de avaliação para se chegar ao retrato dos educandos. 

Célia mostra ao Eduardo os gráficos apresentados no passado, com informações 
detalhadas sobre cada criança e sobre os resultados gerais, comparando o nível das 
crianças em relação aos conteúdos e competências dos PCN’s. 

Marina fala sobre a avaliação dos mestres, que não é muito adequada, pois não esclarece 
os critérios, porém é necessário ter cuidado nessa transição de modelo. 

Sheila diz que a avaliação realizada no ano passado deve estar desatualizada, uma vez 
que, parte dela, data de um ano atrás. Por outro lado, a avaliação realizada no início 
desse ano apresenta algumas informações que podem ser aproveitadas. 

Eduardo diz que devemos definir os parâmetros para basearmos a avaliação atual neles. 
Algumas competências não se referem a nenhuma área do conhecimento, mas são 
transversais, portanto as avaliações devem considerar tais competências conforme a 
classificação já organizadas na matriz do Mosaico Digital. 

Sheila, Marina e Cacau explicam que a avaliação já foi feita considerando essas 
competências, por isso as atividades contemplavam atividades individuais e também 
coletivas, pois algumas competências, como as inter-relacionais, só podem ser verificadas 
em situações coletivas, porém outros registros foram individuais. 
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Eduardo considera fundamental a definição das sub-matrizes como condição para se 
realizar a avaliação, portanto, esse deve ser o foco do trabalho nesse momento. 

Célia diz que é necessário se analisar cuidadosamente os instrumentos para que não haja 
redundância na avaliação, uma vez que algumas competências são transversais às áreas 
do conhecimento. 

Sheila diz que algumas competências podem ser verificadas mais especificamente em 
determinadas áreas do conhecimento. Luzia diz que há necessidade de se garantir 
avaliação de competências específicas das áreas do conhecimento também. 

Marina ressalta novamente a preocupação com a revisão dos instrumentos de avaliação, 
pois os mestres precisam se apropriar dos novos instrumentos. 

Paloma propõe que seja enviada aos pais no final do bimestre a avaliação que os 
assessores farão. Célia diz que não é possível, uma vez que os projetos não foram 
planejados, baseados em competências, e, portanto a avaliação dos projetos deve seguir 
outro critério. Sheila e Luiz Claudio defendem a apresentação das duas avaliações aos 
pais, uma dos mestres e outra dos assessores. 

Eduardo propõe que prioritariamente seja feita a definição das sub-matrizes e em seguida 
que sejam definidos instrumentos que avaliem essas competências. Posteriormente 
discutir-se-á o que será apresentado aos pais. 

Cronograma: Eduardo propõe que utilizemos os próximos 15 dias na definição das sub-
matrizes (até 2 de junho), depois, mais 15 dias na construção / revisão dos instrumentos 
de avaliação (até 16 de junho) e mais 15 dias na aplicação dos instrumentos (data limite a 
ser definida, sendo até o final de junho). Até o final do bimestre teremos concluído esse 
trabalho, e em julho faremos o fechamento do trabalho, com base nos dados coletados. 

Cacau propõe, então, de se entregar as duas avaliações aos pais, porém, Célia lembra 
que não será possível entregar o relatório dos assessores aos pais no final do bimestre, 
uma vez que este só ficará pronto em julho, após a entrega dos relatórios do segundo 
bimestre, portanto os relatórios aos pais seguirão, neste bimestre, o mesmo padrão do 
primeiro bimestre, mas serão acrescidos dos relatórios dos educadores, e de um 
documento explicando a fase de transição do processo de avaliação. 

Após a conclusão do trabalho, no final do bimestre, com a construção / revisão dos novos 
instrumentos de avaliação, os mestres receberão formação e orientação para procederem 
com as avaliações nos próximos bimestres. 

Sheila propõe de realizarmos reuniões presenciais quinzenalmente, com 2 horas de 
duração, e sugere a utilização desse intervalo de tempo para produção dos materiais e 
troca de informações online. Eduardo propõe que seja utilizada a nova lista de discussão 
(Instituto Lumiar) para esse fim. O grupo acata as propostas. 
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INSTITUTO LUMIAR 

ORIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DA 
RUBRICA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Janeiro de 2009 

1. AVALIAÇÃO: INDICADORES, CRITÉRIOS, CONCEITOS, INSTRUMENTOS 

Avaliação é o procedimento de aferir em que medida um processo ou um estado de 
coisas está de acordo com o planejado, esperado ou desejado. 

No caso da Lumiar, o foco da avaliação está no desenvolvimento (processo) e na 
posse (estado de coisas), por parte dos educandos, das competências previstas na 
Matriz de Competências (que contém a expectativa da escola para a aprendizagem 
dos seus educandos). 

Muitas vezes é difícil, ou até mesmo impossível, observar diretamente se um educando 
está desenvolvendo ou já possui determinada competência, porque esta não é 
diretamente observável ou não é fácil observá-la. É relativamente fácil observar se 
uma pessoa possui a competência de, digamos, andar de bicicleta. A competência 
de dirigir um automóvel, porém, é mais complexa, requerendo mais observações, 
talvez por um período mais prolongado. Mas não é fácil observar se uma pessoa 
possui a competência de, digamos, pensar criticamente. Nesse caso, procura-se 
definir operacionalmente a competência em questão (pensar criticamente), e 
especificar indicadores que apontem para o desenvolvimento ou para a posse dessa 
competência. Indicadores típicos nesse caso seriam: 

�� a capacidade de apresentar e analisar evidências e argumentos em 
favor de determinados pontos de vista, ou contrários a eles, e julgar seus 
méritos; 

�� a capacidade de adotar idéias, atitudes e comportamentos que vão 
contra a corrente e de defendê-los diante de críticas; 

�� a capacidade de não se deixar influenciar por propaganda comercial ou 
política, ou por outras tentativas de direcionamento de crenças, atitudes e 
comportamentos, de manipulação ou de proselitização. 

Cada uma dessas capacidades seria um indicador parcial da posse ou do 
desenvolvimento da competência de pensar criticamente. O conjunto delas 
seria, talvez, um indicador razoavelmente completo da competência. 
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Para usar um exemplo de outra área, é difícil – quiçá impossível – observar 
diretamente o estado da saúde da população num determinado lugar e tempo. 
Por isso definem-se indicadores de saúde. A mortalidade infantil (número de 
crianças nascidas vivas que morrem antes de completar um ano de idade para cada mil 
nascimentos) é geralmente considerada um indicador parcial confiável da saúde da 
população. 

Dada essa sua natureza, há algumas características básicas que indicadores devem 
possuir: 

�� Eles devem ter relação relevante, pertinente e, se possível, evidente 
com aquilo que se deseja avaliar (i.e., com aquilo para que 
apontam ou de que são indicadores); 

�� Eles devem ser mais claros, precisos e mensuráveis do que aquilo 
que se deseja avaliar (i.e., com aquilo para que apontam ou 
de que são indicadores); 

�� Eles devem ser de tal natureza que é possível obter informação 
confiável sobre eles através de instrumentos adequados. 

Mas a especificação de um indicador, ou mesmo de um conjunto de indicadores, 
não é suficiente para a avaliação... É preciso também especificar, para cada indicador, 
uma série de critérios. No caso da mortalidade infantil, é preciso detalhar qual o 
intervalo em que se situam taxas aceitáveis e inaceitáveis de mortalidade infantil 
(assumindo que zero seria a taxa mais aceitável, mas dificilmente realista). Pode-se, 
por exemplo, dizer, como se faz em países desenvolvidos, que uma taxa de até 10 
crianças que morrem com menos de um ano de idade para cada mil nascimentos 
vivos é aceitável – mas que qualquer coisa acima disso é inaceitável. Critérios 
especificam em que medida um determinado indicador deve estar presente para – 
no caso da Lumiar – concluir que a competência em questão está, digamos, 
plenamente desenvolvida, suficientemente desenvolvida, parcialmente desenvolvida, 
não desenvolvida... 

Por fim, rótulos como “plenamente desenvolvida”, “suficientemente 
desenvolvida”, “parcialmente desenvolvida”, “não desenvolvida”, quando aplicada a 
competências, são conceitos possíveis para designar os diferentes estágios de 
desenvolvimento ou de posse de determinada competência. 

2. RUBRICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O que chamamos de rubrica de uma avaliação é o conjunto de indicadores, 
critérios e conceitos usados para avaliar o desenvolvimento ou a posse de 
determinada competência. 

No caso da Lumiar, as Rubricas de Avaliação de Competências são, por 
conseguinte, ferramentas criadas com o intuito de direcionar o foco do processo 
destinado a avaliar se um educando já possui (estado) ou está desenvolvendo (processo) 
determinada competência. Essa ferramenta auxilia os tutores e mestres na definição 
de indicadores, critérios e conceitos utilizados na avaliação, tornando o processo 
de avaliação de competências mais objetivo (menos subjetivo), coerente e 
consistente. 
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Horários 

Horário de Funcionamento da Escola 
 

Curso Períodos Horários Nº de Classes 
Ed. Infantil Integral 09h30 às 17h 01 
EF Ciclo I Integral 09h30 às 17h 01 

 

 Horário de Projetos / Aulas do Ensino Fundamental 
 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h30 – 10h30 Projeto Mundo 

10h30 – 12h 
Projeto 1 Projeto 3 Projeto 3 Projeto 1 Projeto 1 

Projeto 2 Projeto 4 Projeto 4 Projeto 2 Projeto 2 

12h – 13h Almoço Comunitário 

13h – 14h30 
Projeto 5 Projeto 5 Roda 

(Assembléia) 
Projeto 5 Projeto 3 

Projeto 6 Projeto 6 Projeto 6 Projeto 4 

14h30 – 16h 
Projeto 7 Projeto 7 Projeto 7 Projeto 7 Projeto 7 

Projeto 8 Projeto 8 Projeto 8 Projeto 8 Projeto 8 

16h – 16h30 Lanche Comunitário 

16h30 – 17h Planejamento, Organização, Autonomia 

 

Recursos Materiais 

Prédio Escolar 
 
Dependências Quantidade 
Biblioteca 01 
Cozinha 02 
Refeitório 01 
Sala de Artes 01 
Sala de Ciências 01 
Sala dos Educadores 01 
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Os educadores responderão a todas as questões colocadas sobre sexo, 
sem preconceito e com informações corretas na medida da 
curiosidade da criança, sem omitir e sem avançar no seu interesse. 
 
Também serão observados os fenômenos da natureza como vento, 
chuva, tempestade, trovão e raios presenciados e vividos pelas crianças 
ou assistidos através dos meios de comunicação disponíveis na escola 
ou em casa. 
 
Os educadores responderão com atenção perguntas como: “Por que 
as sombras mudam de lugar?”;; “As estrelas estão presas no céu?”;; 
“para onde vai a água da chuva?” de forma a auxiliar os educandos 
na compreensão da relação entre fenômenos da natureza e a vida 
humana. 
 
Os educadores buscarão sempre: 
 Partir de perguntas das crianças no lugar de explicações expositivas 

sobre os fatos; 
 Levar em conta os conhecimentos das crianças, suas dúvidas e 

preocupações; 
 Orientar as crianças a coletar dados em diferentes fontes como: 

livros, Internet, entrevistas com pessoas da família ou da vizinhança. 
 

Organização do Ensino Fundamental 
 

A Proposta Pedagógica das Escolas Lumiar  
 
A Proposta Pedagógica das Escolas Lumiar (daqui para frente 
simplesmente Lumiar) inclui os seguintes elementos principais: 
 

 Visão da Educação 
 Visão da Aprendizagem 
 Currículo  
 Metodologia  
 Avaliação  
 Profissionais Pedagógicos  
 Forma de Gestão  
 Papel da Tecnologia 

 
Eles são a seguir sucintamente descritos.  
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Visão da Educação 
 
A Lumiar vê a educação como um processo de desenvolvimento 
mediante o qual o ser humano, que nasce incompetente, dependente 
e incapaz de assumir responsabilidade pela sua vida se torna uma 
pessoa competente, autônoma e responsável e, no devido tempo, 
alcança realização, tanto no plano pessoal como no plano profissional 
e social. Esse processo é indispensável para a sobrevivência não 
parasítica do ser humano – mas vai além disso. O ser humano tem uma 
natureza relativamente aberta, que lhe permite definir, em grande 
medida, o que ele deseja fazer de sua vida, isto é, o que ele quer se 
tornar como ser humano. É por isso que seres humanos podem definir ou 
escolher projetos de vida e alcançar realização pessoal que vai muito 
além da simples sobrevivência.  
 
Embora o ser nasça incompetente, dependente e incapaz de assumir 
responsabilidade por sua vida, o ser humano nasce com uma incrível 
capacidade de aprender: é isso que torna a educação possível. Mas 
em decorrência disso, é extremamente importante ter uma concepção 
de aprendizagem que seja coerente com essa visão de educação.  
 

Concepção da Aprendizagem 
 
Aprender não é simplesmente absorver e acumular informações: 
aprender é tornar-se capaz de fazer o que antes não se conseguia 
fazer. Essa visão da aprendizagem faz com que aprender seja algo 
eminentemente ativo (interativo, colaborativo, etc.), relacionado acima 
de tudo ao fazer – não a um fazer mecânico, em que apenas o corpo 
participa e a mente não tem lugar, mas um fazer consciente, 
decorrente de tomada de decisão intencional e orientado por 
propósitos livremente escolhidos.  
 
Aprender, nesse entendimento, é um processo de construção de 
capacidades, de desenvolvimento de competências.  
 
Nessa concepção, aprender, num contexto escolar, não é algo que os 
professores produzem nos alunos, mas é um savoir-faire que os alunos 
ativamente constroem – admitidamente, não sozinhos, mas interagindo 
com os professores e o ambiente e colaborando com seus pares.  
 
A educação se dá fora da escola, durante a vida toda. Mas a escola 
pode ser um ambiente de aprendizagem importante, se organizado de 
forma coerente com os princípios aqui detalhados.  
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Currículo 
 
O currículo escolar é o conjunto das expectativas que a escola tem em 
relação à aprendizagem de seus alunos.  
 
Na Lumiar, o currículo escolar não é uma grade de disciplinas 
acadêmicas organizadas por séries. É, isto sim, uma matriz de 
competências. Seu foco não é a absorção de conhecimentos e 
informações (saberes) mas, sim, a construção de competências (saber-
fazeres).  
 
O currículo é, assim, o conjunto daquilo que, do ponto de vista da 
escola, os alunos devem aprender na escola – e, da perspectiva dos 
alunos, o conjunto daquilo que eles podem aprender. Essa formulação, 
contendo esses dois verbos que claramente não são sinônimos, já deixa 
entrever que o termo “currículo” tem, no contexto visão pedagógica da 
Lumiar, um sentido duplo.  
 
De um lado, o currículo, em seu sentido mais lato, contém uma lista 
ampla, organizada, por das competências que a escola, como 
ambiente de aprendizagem formal e estruturado, espera poder ajudar 
os seus alunos a desenvolver ao longo dos anos que permanecerem na 
escola. Nesse sentido mais amplo, o currículo é o conjunto daquilo que 
o aluno deve aprender na escola.  
 
Mas não faz o menor sentido esperar que todos os alunos – ou mesmo 
alguns dos alunos – venham a aprender tudo o que a escola, como 
ambiente de aprendizagem rico e flexível, lhes oferece. Mas faz todo 
sentido definir que algumas coisas todos os alunos devam aprender – e 
até mesmo que todos os alunos devem desenvolver algumas 
competências em todas as áreas em que se organizam as 
competências.  
 
De outro lado, portanto, e em decorrência do que acaba de ser dito, o 
currículo, em seu sentido mais estrito, é o sub-conjunto das 
competências que cada aluno, devidamente orientado pelos seus pais 
e pelo seu conselheiro na escola, e tendo em vista seus interesses, 
talentos e, oportunamente, projeto de vida, pode desenvolver. Dadas 
as diferenças individuais de talentos e interesses, e a diversidade possível 
e real de projetos de vida, o sub-conjunto de competências de que 
cada aluno resolve se valer pode ser único para cada um dos alunos. 
Isso “despadroniza” o currículo pessoal e introduz escolha e, por 
conseguinte, liberdade na estrutura curricular.  
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Metodologia 
 
Se o currículo determina o “que” da aprendizagem, a metodologia 
especifica o seu “como”. 
 
A metodologia de aprendizagem adotada pela Lumiar é uma 
metodologia ativa: a Lumiar parte do pressuposto de que a melhor 
forma de aprender é agindo. Seu foco é resolução de problemas de 
interesse dos alunos e sua base se fundamenta em projetos de 
aprendizagem. É assim que se aprende a viver – enfrentando problemas 
e procurando solucioná-los. A metodologia da Lumiar é, portanto, uma 
metodologia centrada na resolução de problemas através de projetos 
de aprendizagem.  
 
Essa metodologia se sustenta no princípio de que há várias formas de 
aprender o que é preciso aprender. Uma criança aprende a falar, em 
geral numa idade pré-escolar, sem ter aulas de fala que a ensinem que 
a fala consiste na emissão de sons que sejam identificáveis com 
palavras que têm sentido, que a emissão de sons se dá controlando a 
passagem de ar pela boca (e, em parte, pelo nariz), que há sons labiais, 
dentais, guturais, nasais, etc. A criança aprende a falar fazendo outras 
coisas, ou seja, envolvendo-se em projetos para os quais o falar é 
essencial ou importante. Ela vê os adultos e outras crianças falando uns 
com os outros, conclui que falar deve ser “um barato”, resolve que vai 
falar também, começa imitando alguns sons dos adultos e criando 
outros que só ela sabe o que significam, sendo auxiliada e corrigida mas 
recebendo apoio e incentivo – até que ela consegue dizer uma série de 
coisas importantes para ela, primeiro de forma imperfeita, cuja 
compreensão exige enorme boa vontade dos adultos, mas, no devido 
tempo, de forma cada vez mais aperfeiçoada.  
 
A metodologia de projetos de aprendizagem se sustenta também em 
outro princípio: o de que o melhor projeto é aquele no qual a criança 
tem interesse e no qual se engaja com prazer. Isso não quer dizer que a 
criança só aprende quando está se divertindo. Significa, isto sim, que a 
criança precisa ver sentido naquilo que se espera que ela faça e 
entender a contribuição que aquela atividade tem para a sua 
aprendizagem e para o seu desenvolvimento. Crianças conseguem 
concentrar sua atenção em tarefas bastante difíceis e mesmo penosas 
se compreendem que aquelas tarefas contribuem para o aprendizado 
de algo que consideram importante. Basta prestar atenção em uma 
criança aprendendo a nadar, ou a andar de bicicleta, ou a dominar os 
passos do balé, ou a praticar no piano ou no violino para concluir que 
ela é capaz de feitos impressionantes de aprendizagem por processos e 
atividades difíceis e penosos – desde que esteja convencida de que 
aqueles meios levam a objetivos que ela quer alcançar.  
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– seu Portfólio de Aprendizagem – sempre mostrará as lacunas que 
ainda existem no seu aprendizado, e, com base nele, pais e 
educadores se engajarão no trabalho educativo de mostrar ao aluno a 
importância de aprender isso ou aquilo, cientes de que há vários 
projetos diferentes em que o aluno pode desenvolver as competências 
e habilidades de que carece.  
 
Como no caso do Currículo, aqui também há, de um lado, a lista dos 
projetos que a escola propicia aos alunos, e, de outro lado, a lista, bem 
mais restrita, dos projetos que cada um cursou, ou se comprometeu a 
cursar.  
 

Avaliação 
 
Avaliação é o procedimento de aferir em que medida um processo ou 
um estado de coisas está de acordo com o planejado, esperado ou 
desejado.  
 
No caso da Lumiar, o foco da avaliação está no desenvolvimento 
(processo) e na posse (estado de coisas), por parte dos educandos, das 
competências previstas na Matriz de Competências (que contém a 
expectativa da escola para a aprendizagem dos seus alunos).  
 
A avaliação constante e permanente dos alunos é parte essencial do 
trabalho da escola. Os alunos são avaliados ao entrar na escola, dentro 
da escola são avaliados dia-a-dia e semana-a-semana (a “Assembléia 
Semanal”, também chamada de “Roda”, tem uma função educativo-
avaliativa), são avaliados nos projetos, são avaliados ao final do 
bimestre, são avaliados ao final do ano... É pela avaliação que se 
constata se estão aprendendo, se estão se desenvolvendo nos múltiplos 
aspectos em que consiste o seu desenvolvimento.  
 

Os Profissionais Pedagógicos 
 
Além do corpo diretivo, do pessoal de apoio e dos estagiários, a Lumiar 
tem dois tipos de profissionais com funções claramente pedagógicas: os 
tutores e os mestres. Juntos eles compõem o corpo de educadores ou 
professores da escola.  
 
Os tutores trabalham na escola em tempo integral e têm a função de 
coordenar e supervisionar os alunos. Cada tutor tem sob sua 
responsabilidade um certo número de alunos, em relação aos quais ele 
atua como orientador e mentor. É função dos tutores fazer a avaliação 
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geral de cada um dos alunos sob sua responsabilidade ao final de cada 
bimestre e no final do ano.  
 
Os mestres são responsáveis pelos projetos e coordenam sua execução. 
A eles cabe articular os projetos com a Matriz de Competências e 
avaliar os alunos que contrataram seus projetos.  
 
A Escola Lumiar, assim, desdobra entre dois profissionais as funções que 
são atribuídas a um só – o professor – na escola tradicional.  
 

A Forma de Gestão 
 
A Escola Lumiar se vê e se define como uma escola democrática.  
 
É preciso, em primeiro lugar, distinguir uma escola democrática do que 
pode ser chamado de escola libertária. Na maioria das escolas que se 
definem como libertárias (Summerhill, Sudbury Valley, etc.) há: 
 

 Há uma série de regras e normas, explicitamente aceitas pela 
comunidade como um todo em assembléia geral, que 
regulam o comportamento de todos, alunos, professores e 
staff;  

 As regras e normas só são aprovadas se forem coerentes com 
o princípio de que se deve preservar o maior espaço possível 
para a liberdade de ação de todos, só sendo vedadas ações 
que causam danos a terceiros ou que violam seu direito a uma 
liberdade equânime;  

 Qualquer presunção de danos a terceiros ou de violação de 
direitos é analisada em assembléia, geral ou dos próprios 
alunos, e os responsáveis podem ser punidos;  

 No tocante à aprendizagem, há liberdade para aprender, que 
inclui a liberdade de não aprender (um determinado conjunto 
de competências, num determinado momento, naquela forma 
específica);  

 Os mestres e o staff da escola só intervêm na aprendizagem 
dos alunos quando explicitamente solicitados a fazê-lo pelos 
alunos;  

 A gestão da escola é feita de forma coletiva, em assembléias, 
de que participam, com direito a voto, todos os alunos 
(inclusive os menores), professores e staff.  

 
A Lumiar se pretende uma escola democrática, não libertária, porque 
ela acredita que uma instituição que pretende se rotular de escola não 
pode ser, em relação à aprendizagem dos seus alunos, puramente 
reativa, esperando que eles solicitem sua intervenção. Ela tem de ter 
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uma proposta pedagógica mais propositiva (menos negativa, menos 
laissez-faire do que a das escolas libertárias), como a que foi esboçada 
atrás. Ela se propõe, como já visto, a disponibilizar para seus alunos as 
seguintes contribuições substantivas:  
 

 Um currículo, no caso a Matriz de Competências;  
 Uma metodologia, no caso a Metodologia de Projetos de 

Aprendizagem;  
 Um corpo de profissionais, no caso os mestres, que oferecem 

projetos de aprendizagem nos quais os alunos podem 
desenvolver suas competências e habilidades;  

 Um corpo de profissionais, no caso os tutores, que ativamente 
participam da vida dos alunos, orientando-os, aconselhando-
os, servindo como mentores;  

 Participação dos pais na orientação dos filhos, junto com os 
educadores, na escolha dos projetos de aprendizagem que 
devem contratar;  

 Mecanismos de avaliação sistemática e periódica dos alunos 
pelos mestres e pelos educadores, como base no Portfólio de 
Aprendizagem de cada um.  

 
Dentro desse contexto, a Lumiar tem como princípio respeitar a 
liberdade de aprender dos alunos. Isso significa que se um aluno decide 
que não quer fazer um projeto, depois do aconselhamento pelos 
educadores e pelos pais, essa decisão é respeitada. Além disso, se um 
aluno contratar um projeto, e, posteriormente, concluir que o projeto 
não era o que ele esperava ou que, por alguma razão, não deseja mais 
participar dele, a presunção de que contratos devem ser honrados 
pode ser derrotada se as razões e os considerandos do aluno forem 
julgados procedentes.  
 
No que tange à disciplina, a Lumiar tem, como as escolas libertárias, 
regras claras que proíbem os alunos de agir violentamente contra outras 
pessoas, de interferir com seus direitos, e de danificar propriedade, 
alheia ou dele mesmo. O mecanismo da “Assembléia Semanal”, ou 
“Roda”, já mencionado, permite que alunos que não se comportarem 
segundo essa expectativa tenham seu comportamento analisado, 
avaliado, e, se necessário, punido, pela assembléia dos alunos.  
 
Em outros aspectos (planejamento estratégico, recursos humanos, 
orçamento e finanças, administração de recursos materiais) a gestão 
da Lumiar está nas mãos de um corpo diretivo e de funcionários 
técnicos e administrativos contratados para esse fim.   
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O Papel da Tecnologia  
 
Na Lumiar a tecnologia é vista mais como ferramenta para a 
aprendizagem do aluno do que como instrumento acessório do ensino 
do professor. E o foco de seu uso pelos alunos não está no manejo e 
domínio da ferramenta do ponto de vista técnico: isso os alunos de 
hoje, “nativos digitais”, sabem fazer com naturalidade;; o foco está na 
sua utilização no processo de solução de problemas de interesse dos 
alunos, no seu emprego para a melhoria da qualidade da 
aprendizagem dos alunos. O foco, em outras palavras, não está em 
aprender a usar a tecnologia, mas em usar a tecnologia para aprender. 
 

O Currículo em Detalhe: A Matriz de Competências  
 
É evidente que, se a Lumiar pretende ser uma escola devidamente 
inserida no sistema educacional brasileiro, como de fato pretende, ela 
deve, no mínimo, ser capaz de se “encaixar” nas concepções e 
orientações (especialmente currículo e metodologia) definidas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  
 
Aqui vai se expor, sucintamente, o que, na visão da Lumiar, é o foco dos 
PCNs em relação a essas duas questões: currículo e metodologia.  
 
Os PCNs são um documento interessante, rico, complexo, mas não 
totalmente coerente. Suas incoerências se devem, em grande medida, 
ao fato de que eles tentam “servir a dois senhores”: propor e defender 
uma visão inovadora de educação, aprendizagem, currículo e 
metodologia, mas, ao mesmo tempo, manter (“não jogar fora”...) 
alguns elementos essenciais da visão tradicional da educação escolar. 
A Lumiar optou por eliminar essa incoerência, focando a parte 
inovadora dos PCNs. 
 
Qual é o princípio básico que orienta e norteia a estruturação e a 
organização curricular proposto e defendido pelos PCNs? No mínimo 
duas respostas podem ser encontradas a essa questão nos PCNs (e 
cada uma das respostas podendo ser sub-divididas em duas). Que seja 
possível encontrar duas respostas nos PCNs faz parte de sua incoerência 
básica.  
 

Disciplinas como Princípio de Organização Curricular  
 
A Organização Curricular por Disciplinas Acadêmicas 
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Pode parecer, portanto, pela forma em que os PCNs são divididos em 
volumes e organizados, que eles sugerem que os currículos do Ensino 
Básico (pelo menos do EF e do EM) continuem a ser estruturados e 
organizados de forma relativamente tradicional, por disciplinas 
acadêmicas – ou, integrando algumas disciplinas em blocos de 
disciplinas.  
 

Competências como Princípio de Organização Curricular  
 
No entanto, o texto dos PCNs, em muitos lugares, afirma exatamente o 
contrário em relação ao princípio organizador do currículo.  
 
Na “Carta ao Professor” que aparece no início dos PCNs do EM, o então 
Ministro Paulo Renato Souza informa que nos últimos anos o Ministério da 
Educação (MEC), de forma articulada com a sociedade, vem fazendo 
um grande esforço “para transformar o nosso sistema educacional” 
[ênfase acrescentada]. Ele explica que o EM é parte da Educação 
Básica (EB) – e acrescenta:  
 
“Isso quer dizer que ele [o EM] é parte da formação que todo brasileiro 
jovem deve ter para enfrentar a vida adulta com mais segurança. Por 
isso, propomos um currículo baseado no domínio de competências e 
não no acúmulo de informações” [PCNs do EM, vol. I, p.11 - ênfase 
acrescentada]. 
 
Duas páginas depois, uma outra autoridade do MEC – o Secretário de 
Educação Média e Tecnológica – afirma que o MEC, junto com os 
educadores do país, “chegou a um novo perfil para o currículo, 
apoiado em competências básicas, para a inserção de nossos jovens 
na vida adulta” [PCNs do EM, vol. I, p.13 – ênfase acrescentada]. 
Páginas adiante afirma-se:  
 
“O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de 
caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção 
de competências básicas, que situem o educando como produtor de 
conhecimento e participante do mundo do trabalho, e com o 
desenvolvimento da pessoa, como ‘sujeito em situação’- cidadão” 
[PCNs do EM, vol. I, p.22 – ênfase acrescentada]. 
 
Na página seguinte se pergunta: “De que competências se está 
falando?”.  
 
Como que para impedir que as competências se construam como 
competências dentro das disciplinas acadêmicas, esclarece-se do que 
se trata:  
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disciplinas”. Os conteúdos disciplinares são, como o próprio Nilson 
Machado admite [p. 153], apenas “pretextos” para o desenvolvimento 
de competências.  
 
Não há nenhum argumento e nenhuma evidência no seu artigo para a 
tese de que competências só podem ser desenvolvidas por meio das 
disciplinas (muito menos disciplinas científicas) – que o estudo das 
disciplinas (científicas ou não) é condição necessária para o 
desenvolvimento de competências. Não existe evidência porque não 
é... Dependendo da forma como forem abordadas, as disciplinas 
podem ser úteis no desenvolvimento de competências – nunca a única 
forma de desenvolvê-las.  
 

Como Ficam os Conteúdos Disciplinares?  
 
Nílson José Machado afirma, como vimos:  
 
“A organização da escola é, e continuará a ser, marcadamente 
disciplinar; os professores são, e continuarão a ser, professores de 
disciplinas, não havendo qualquer sentido na caracterização de um 
professor de ‘competências’” [p.139] 
 
É evidente que não faz sentido fazer do professor um professor de 
competências. Mas não é nem de longe evidente que a alternativa “ou 
professor de disciplinas ou professor de competências” cubra todas as 
possibilidades. O que é evidente é que os professores são, hoje, 
professores de disciplinas. Mas não é evidente que eles continuarão a 
sê-lo – como se essa questão fosse decidida por alguma forma de 
determinismo histórico. Eles só continuarão a sê-lo se nós – as pessoas 
que compõem a sociedade na qual a escola atua – quisermos que eles 
continuem a ser. Se quisermos que eles tenham um perfil diferente, 
adequado para o que vimos discutindo, eles não serão nem professores 
de disciplinas nem de competências. Serão, simplesmente, professores – 
ou educadores, que é um termo melhor (porque, na realidade, estarão 
ajudando os outros a se educarem).  
 
É curioso que Nílson Machado faça uma afirmação dessas, porque em 
outros locais do mesmo artigo, como vimos, ele descreve – em termos 
que parecem denunciar – o fato de que “a escola organiza-se como se 
os objetivos da educação derivassem daqueles que caracterizam o 
desenvolvimento das ciências, sendo estes decorrentes da busca do 
desenvolvimento das diversas disciplinas científicas” [p. 138]. Ao 
descrever a escola atual, ele diz:  
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Uma é a idéia de um princípio que serve de base para a estruturação e 
organização do currículo escolar.  
 
A outra é a implementação desse currículo (que abrange as questões 
relacionadas à natureza da função do professor).  
 
A Lumiar defende, sim, a tese de que, como princípio básico de 
estruturação e organização curricular, ou usamos disciplinas ou usamos 
competências – ou umas ou outras, não as duas, e não havendo, no 
momento, terceira alternativa. Entretanto, não defende a tese de que, 
na implementação do currículo, competências e disciplinas se excluam. 
Pelo contrário: as informações oriundas das disciplinas têm seu lugar 
mesmo num currículo organizado por competências – mas devem se 
transversalizar, isto é, ser usadas, sempre que relevantes e pertinentes, 
nos projetos de aprendizagem voltados para a construção de 
competências.  
 
É verdade que as informações relevantes e pertinentes para o 
desenvolvimento de projetos voltados para encontrar resposta ou 
solução para questões ou problemas interessantes dificilmente se 
enquadram em compartimentos disciplinares, razão pela qual a Lumiar 
propõe que a maioria dos projetos interessantes estejam a requerer, 
para o seu desenvolvimento, um enfoque transdisciplinar (e nem mesmo 
inter-, multi-, ou pluridisciplinar). Isso não quer dizer, porém, como Nílson 
Machado parece entender, que elas atuam com base no princípio de 
que, se a ênfase é em competências, informações disciplinares estão 
excluídas [“são jogadas fora”, no linguajar mais comum], nem, muito 
menos, que os professores, se não são professores de disciplinas, terão 
de ser professores de competências.  
 
É falacioso (non sequitur) pretender que a tese anterior (relativa ao 
princípio organizador do currículo) implica esta. Não implica. Uma coisa 
é o princípio que serve de base para a estruturação e organização do 
currículo, outra coisa é a forma de implementar esse currículo e, dentro 
dela, a forma em que o professor deve atuar para promover os 
objetivos desse currículo.  
 
Nílson Machado em determinados lugares parece reconhecer isso, 
como quando diz:  
 
“Outros exemplos poderiam ser apresentados, mas, por enquanto, o 
interesse pela exemplificação destina-se apenas à associação das 
competências a elementos de um espectro de características pessoais: 
as pessoas devem ser capazes de se expressar, de argumentar, etc., e 
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as disciplinas devem servir de meios, de instrumentos para o 
desenvolvimento de tais capacidades” [p. 142].  
 
Bem colocado. Mas essa passagem, se não contradiz passagens 
anteriores, fica em tensão com elas. Aqui fica evidente o que é fim e o 
que é meio: o fim de um currículo escolar é ajudar os alunos no 
“desenvolvimento de tais capacidades”;; as informações disciplinares 
são meios. Ora, não se organiza um currículo com base nos meios, mas, 
sim, com base nos seus fins. Ou seja, se o fim da escola é contribuir para 
que os alunos desenvolvam competências, o currículo deve ser 
organizado com base nesse princípio, isto é, com base numa 
classificação de competências (como a fornecida pelos Quatro Pilares). 
As informações disciplinares aparecem, em sua implementação, 
quando contribuem para esse fim. 
 
A Matriz de Competências é a tentativa de classificar e organizar as 
competências básicas necessárias para viver, como pessoa (indivíduo), 
como cidadão e como profissional no século 21. Além de classificadas, 
em nível geral, segundo os Quatro Pilares, as competências são 
também organizadas, em nível mais específico, como já se indicou, nos 
termos das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. Para cada 
competência, as sub-competências (caso existam), habilidades, 
valores, atitudes, informações e conhecimentos que o desenvolvimento 
daquela competência requer precisam ser “mobilizadas” (para usar o 
verbo sugerido por Phillippe Perrenoud). Além disso, é preciso 
especificar em que idade essa competência normalmente já foi 
desenvolvida, levada em conta a média das crianças.  
 
Como bem ressalta o relatório da OCDE, essa Matriz de Competências 
não precisa ser exaustiva. Ela deve incluir competências básicas 
(aquelas que o relatório chama de “competências chave”). E, mesmo 
assim, apenas aquelas que são consideradas absolutamente essenciais 
para o desenvolvimento humano pleno (naqueles três componentes: 
pessoal, social e profissional).  
 
O Anexo 04 contem a proposta de Matriz de Competências em seu 
estágio atual. Como todo currículo, ela é uma ferramenta dinâmica, 
que pode sofrer mudanças e alterações substantivas.  
 

A Metodologia: O Banco de Projetos  
 
O método de desenvolver competências utilizado na Lumiar é, como 
visto, o trabalho com projetos de aprendizagem (e não o ensino em 
uma aula tradicional ministrada numa sala de aulas). Isto sendo assim, é 
preciso que a escola tenha um banco de projetos suficientemente rico 
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para permitir que os alunos encontrem, nos diversos projetos, 
oportunidades reais de desenvolver as competências que precisarão 
desenvolver – ou porque elas são essenciais para todos, ou porque elas 
são essenciais para o seu projeto de vida.  
 
O Banco de Projetos, portanto, é uma base de dados acerca de 
projetos de aprendizagem que os alunos podem escolher e que serão 
coordenados por pessoas da comunidade (profissionais liberais, homens 
de negócio, artistas, trabalhadores de todos os tipos, etc.) Para 
coordenar um projeto não basta que uma pessoa possua uma das 
competências básicas da Matriz da Competência: é preciso, também, 
que ela saiba compartilhá-la com os outros e que demonstre paixão 
tanto pela competência como pelo compartilhá-la.  
 
Inúmeras pessoas da comunidade, inclusive pais de alunos, possuem 
interessantes competências que gostariam de compartilhar com os 
alunos e estão dispostos a doar seu tempo, durante curtos períodos de 
tempo (de duas semanas a dois meses) ajudando alunos interessados a 
dominar essas competências.  
 
O Banco de Projetos deve incluir não só uma descrição pormenorizada 
do projeto e das competências e sub-competências a serem 
desenvolvidas durante sua execução, como das habilidades, 
conhecimentos, valores e atitudes que serão mobilizadas no processo. 
O Banco de Projetos também deve listar as pessoas que podem 
coordenar esse projeto e conter informações sobre seu perfil pessoal e 
profissional.  
 
A Matriz de Competências e o Banco de Projetos terão “elos de 
ligação” entre si. Esses elos amarrarão as competências – o “o quê” os 
alunos deverão desenvolver – com as formas desenvolvê-las – o 
“como”, a metodologia. 
 

A Avaliação: O Portfólio de Aprendizagem  
 
O Portfólio de Aprendizagem é um banco de dados sobre os aluno.  
 
O Portfólio de Aprendizagem contém, em primeiro lugar, dados 
biográficos sobre os alunos.  
 
Em segundo lugar, o Portfólio de Aprendizagem contém uma avaliação 
de cada aluno, realizada na hora de sua entrada na escola, para que 
fiquem registradas as competências que o aluno já possuía ao entrar na 
escola.  
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Em terceiro lugar, consta do Portfólio de Aprendizagem um relatório 
sobre especiais aptidões, habilidades e interesses dos alunos. Se alguém 
já sabe tocar um instrumento musical e demonstra interesse em música, 
isso deve ser registrado. Se alguém demonstra interesses em quebra-
cabeças e desafios lógicos, isso deve ser registrado. Se alguém joga 
pratica um esporte de maneira especialmente hábil, isso deve ser 
registrado.  
 
Com os alunos mais velhos, deve se explorar, no processo avaliativo de 
ingresso, se já pensaram em um projeto de vida – posto que o projeto 
de vida é essencial para o desenvolvimento de competências. Na 
realidade, é o projeto que vai determinar quais competências, além 
daquelas absolutamente essenciais para todos, cada aluno deve 
desenvolver.  
 
Em quarto lugar, o Portfólio de Aprendizagem contém um relato 
pormenorizado de sua passagem pela escola. Nesse relato deve ser 
registrado tudo o que é relevante para o desenvolvimento pessoal do 
aluno – em especial os projetos de aprendizagem de que participou e 
como se desempenhou. É importante, nesse registro, avaliar o 
desenvolvimento de competências ao longo da participação nos 
projetos. 
 
Em quinto lugar, constam do Portfólio de Aprendizagem registros 
periódicos (bimestrais, por exemplo) e detalhados do desenvolvimento 
do aluno, para que se possa aferir como ele progride em sua 
aprendizagem – em relação à Matriz de Aprendizagem e o seu projeto 
de vida.  
 
Em sexto lugar, o Portfólio de Aprendizagem contém registros da 
apropriação, por cada aluno, de conteúdos disciplinares envolvidos na 
execução dos projetos – tendo em vista, no caso dos mais velhos, a 
eventual necessidade de prestar um exame vestibular tradicional.  
 

Os Principais Eixos do Trabalho em cada Ciclo 
 
A Lumiar tem uma Matriz de Competências que lista as competências 
que os seus alunos devem desenvolver durante sua permanência na 
escola. Essa matriz foi desdobrada pelos vários ciclos em que a escola 
opera (cobrindo de 0 a 14 anos – isto é, incluindo a Educação Infantil e 
a Educação Fundamental).  
 
Os ciclos são os seguintes:  
 
Ciclo 1 – Pré-Infantil: de 0 a 3 anos (inclusive) 
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Ciclo 2 – Infantil: de 4 a 5 anos (inclusive)  
 
Ciclo 3 – Fundamental I: de 6 a 8 anos (inclusive)  
 
Ciclo 4 – Fundamental II: de 9 a 11 anos (inclusive)  
 
Ciclo 5 – Fundamental III: de 12 a 14 anos (inclusive) 
 
Os principais eixos do trabalho com a Matriz de Competências, em 
cada um dos ciclos, são a seguir listados: 
 

Competências Psicomotoras  
 
Competências psicomotoras simples com as mãos: pegar, segurar e 
manipular coisas de diferentes tipos, pintar e desenhar com traços não 
muito definidos [Ciclo 1 – 0 a 3 anos]. 
 
Competências psicomotoras simples com o corpo: andar, correr, saltar, 
virar cambalhota, etc. [Ciclo 1 – 0 a 3 anos]. 
 
Competências psicomotoras básicas com as mãos: pintar e desenhar 
com traços mais definidos, recortar; desenhar formas pequenas e de 
contornos mais complicados; desenhar as letras do alfabeto no formato 
bastão. [Ciclo 2 – 4 a 5 anos]. 
 
Competências psicomotoras básicas com o corpo: arremessar uma 
bola com as mãos e chutá-la com os pés; agarrar uma bola com as 
mãos; sincronizar os movimentos na água, com a ajuda de bóias e de 
terceiros. [Ciclo 2 – 4 a 5 anos].  
 
Competências psicomotoras intermediárias com as mãos: escrever 
utilizando as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, no formato 
bastão, de imprensa, e cursivo. [Ciclo 3 – 6 a 8 anos]. 
 
Competências psicomotoras intermediárias: aprender a praticar 
diferentes tipos de esporte individuais e coletivos. [Ciclo 3 - 6 a 8 anos]. 
 
Competências psicomotoras avançadas: aperfeiçoar a prática de 
diferentes tipos de esporte individuais e coletivos. [Ciclo 4 - 9 a 11 anos]. 
 
Competências psicomotoras sofisticadas: iniciar-se, no caso dos que 
demonstrarem talento, na prática de esportes individuais e coletivos de 
alto nível. [Ciclo 5 - 12 a 14 anos]. 
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Competências Lingüísticas – Orais  
 
Competências lingüísticas orais simples: entender a fala e falar (em 
registros adequados a crianças pequenas); saber dizer o próprio nome, 
o nome dos pais, o nome da cidade em que vive, etc. [Ciclo 1 – 0 a 3 
anos] 
Competências lingüísticas orais mais sofisticadas: entender a fala e falar, 
em registros mais próximos daqueles usados pelos adultos; saber 
informar a data do aniversário, o endereço e o telefone, o que os pais 
fazem profissionalmente, relatar pequenos acontecimentos do dia-a-
dia, etc. [Ciclo 2 – 4 a 5 anos] 
 
Competências lingüísticas orais ainda mais sofisticadas: compreender 
instruções razoavelmente extensas; entender descrições, narrativas e 
histórias orais; descrever oralmente objetos, pessoas, animais, fatos e 
acontecimentos razoavelmente complexos; fazer narrativas orais sobre 
passeios, fins de semana, férias; contar contos de fada conhecidos ou 
histórias inventadas; fazer e justificar pedidos e desejos; aprender a 
memorizar poemas simples e a declamá-los em público; aprender a 
memorizar pequenas falas de um personagem em uma peça e a 
representá-lo numa apresentação; etc. [Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências lingüísticas orais avançadas: aprender a memorizar 
poemas mais complexos e a declamá-los em público; aprender a 
memorizar falas de um personagem em uma peça e a representá-lo 
numa apresentação; aprender a entender piadas e trocadilhos; 
aprender a contar causos, histórias e piadas em público; aprender a 
apresentar um tópico em público; etc. [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências lingüísticas orais avançadas: ser capaz de preparar uma 
apresentação com começo, meio e fim e linha de argumentação clara 
e coerente; ser capaz de fazer essa apresentação em público; 
incorporar ao falar em público os princípios básicos da retórica e da 
oratória (por exemplo, pronunciar as palavras de maneira clara e 
audível, sem engolir sílabas ou terminações; intercalar momentos de 
falar calmo e pausado com momentos de falar mais rápido e 
inflamado; fixar o olhar na audiência, movendo os olhos para diferentes 
pontos da platéia; gesticular de forma parcimoniosa mas pertinente; 
etc.), conseguir responder a perguntas e questionamentos de forma 
calma, elegante e convincente; apresentar-se de forma e com postura 
aceitáveis durante apresentações; evitar cacoetes gesticulares e 
lingüísticos (“né?”, “tá?”, “legal?”, “então”, “entende?”, etc.), “pausas 
sonoras” (“hum...”), evitar o uso de gírias e de expressões que denotam 
informalidade excessiva ou familiaridade inexistente com a platéia (“E 
aí, galera?”) [Ciclo 5 – 12 a 14 anos] 
 



 

 

 

44 

 

Competências Lingüísticas – Escritas  
 
Competências lingüísticas escritas simples: compreender que a fala 
humana pode ser transformada em escrita e transcrita para o papel, 
para outras superfícies (como paredes, placas), para mídia legível pelo 
computador (discos e fitas), etc. e, depois, decodificada e 
transformada novamente em fala; entender que o nome das pessoas e 
das coisas pode ser representado de forma escrita; reconhecer as letras 
com que são iniciados nomes importantes, de pessoas e de coisas; 
aprender a escrever o próprio nome e o nome de outras pessoas 
próximas [Ciclo 2 – 4 a 5 anos] 
 
Competências lingüísticas escritas básicas: entender as bases da escrita 
alfabética; aprender o alfabeto e os sons que correspondem a cada 
letra; aprender a juntar letras e formar sílabas e relacioná-las com 
fonemas; aprender a juntar fonemas e formar palavras e relacioná-las 
com o sentido; conseguir ler frases isoladas e textos seqüenciais simples, 
como histórias infantis; aprender a juntar palavras e formar frases e 
relacioná-las com o sentido de afirmações, perguntas, imperativos; 
conseguir copiar textos escritos em letras bastão, de imprensa e cursivas; 
conseguir escrever frases ditadas oralmente; conseguir escrever textos 
livremente criados como bilhetes, recados, instruções simples, diários, 
etc. [Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências lingüísticas escritas intermediárias: ser capaz de 
descrever um cenário e de narrar uma história, verídica ou fictícia, de 
forma clara, organizada e coerente; ser capaz de escrever cartas e e-
mails usando linguagem coloquial, mas correta; ser capaz de redigir 
trabalhos escolares de forma clara, organizada e coerente; ser capaz 
de manter um diário das atividades escolares e de atualizá-lo 
regularmente [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências lingüísticas escritas avançadas: ser capaz de escrever 
pequenos contos; ser capaz de escrever um artigo de jornal, expondo e 
esclarecendo algum assunto controvertido, e posicionando-se ao final; 
ser capaz de escrever uma reclamação detalhada para um prestador 
de serviços, fictício ou real, como um banco ou uma companhia 
telefônica, expondo um problema, relatando as providências 
reclamadas, detalhando o que o prestador de serviço fez ou deixou de 
fazer, e pedindo (novas) providências urgentes; ser capaz de escrever 
uma poesia (ou letra de música, ainda que paródia de uma letra 
conhecida); ser capaz de escrever uma carta de amor, declarando-se 
para alguém; ser capaz de, em equipe, montar um jornal dos alunos 
[Ciclo 5 – 12 a 14 anos] 
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Competências Lógico-Matemáticas  
 
Competências matemáticas simples: contar até 10, reconhecer 
conjuntos de diferentes quantidades de objetos, até 10; reconhecer as 
principais figuras geométricas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo 
[Ciclo 1 – 0 a 3 anos] 
 
Competências lógico-matemáticas simples: entender a noção de 
número, entender quantidades e grandezas em forma concreta, 
conseguir classificar essas grandezas em ordem crescente e 
decrescente, agrupar coisas em conjuntos significativos (brinquedos, 
roupas, comidas, coisas minhas, coisas dos outros, coisas feitas pelo ser 
humano (artefatos) e coisas existentes na natureza sem a intervenção 
humana, etc.), entender a conservação de massas em diferentes 
formas geométricas e a conservação do líqüido em diferentes tipos de 
frascos e vasos [Ciclo 2 – 4 a 5 anos] 
 
Competências matemáticas básicas: aprender a contar, começando 
com seqüências simples e continuando até seqüências indefinidas; 
entender e utilizar números naturais, entender as noções aritméticas de 
adição e subtração; aprender a realizar as operações de adição e 
subtração cada vez mais complexas, começando com operações com 
números de um dígito e continuando até números com quatro dígitos; 
aplicar as operações de adição e subtração no trato com objetos 
(balas, por exemplo), dinheiro, idades, etc.; entender formas 
geométricas planas básicas (quadrado, retângulo, triângulo, círculo, 
etc.); entender medidas básicas de extensão (metro), peso (quilo), 
líqüido (litro), temperatura (grau), etc. [Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências lógicas básicas: aprender que, quando fazemos 
afirmações, realizamos avaliações, ou damos ordens e instruções, em 
geral se espera que sejamos capazes de fundamentar ou justificar esses 
atos lingüísticos com evidência e/ou argumentos; entender a noção de 
evidência; entender que um argumento é composto por uma 
afirmação (a conclusão ou tese), cuja aceitabilidade depende da 
veracidade ou pelo menos aceitabilidade de outras afirmações (as 
premissas); entender argumentos simples como, por exemplo: animais 
são mortais porque animais são seres vivos e todos os seres vivos são 
mortais [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências matemáticas intermediárias: entender as noções 
aritméticas de multiplicação e divisão; aprender a realizar as operações 
de multiplicação e divisão cada vez mais complexas, começando com 
operações com números de dois dígitos e continuando até números 
com quatro dígitos; aplicar as operações de multiplicação e divisão no 
trato com objetos, dinheiro, idades, etc.; entender formas geométricas 
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planas ou tridimensionais mais complexas (pentágono, paralelogramo, 
losango, prisma, cone, cubo, etc.); entender medidas mais complexas 
de extensão (fracionárias ou múltiplas de metro), peso (fracionárias ou 
múltiplas de quilo), líqüido (fracionárias ou múltiplas de litro), etc.; 
entender e utilizar números inteiros e fracionários simples; entender e 
utilizar percentuais. [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências matemáticas avançadas: entender e utilizar números 
inteiros, fracionários, reais, racionais e irracionais; entender e utilizar 
operações algébricas na solução de problemas; entender e utilizar 
estatística descritiva; entender os principais conceitos geométricos e 
aplicá-los no tratamento do espaço e da forma; entender e dominar as 
principais funções da matemática financeira. [Ciclo 5 – 12 a 14 anos] 
 

Competências Lógico-Científicas  
 
Competências científicas simples: conhecer e começar a entender o 
ambiente natural e social da escola; aprender a atuar na preservação 
do ambiente natural e na melhoria da qualidade da vida comunitária; 
entender a noção das fontes de energia (sol, ar, água, biomassas, 
combustíveis fósseis, etc.) e os processos de transformação de uma 
forma de energia em outra; entender as relações dos seres vivos com o 
ambiente natural e social; entender o papel da natureza e da 
sociedade na constituição de agrupamentos sociais; compreender o 
papel da alimentação na subsistência e na saúde; conhecer as partes 
e o funcionamento do corpo humano; entender a noção de mente 
humana; compreender a noção de saúde física e mental; entender as 
doenças que se relacionam com o meio ambiente natural e social e 
com o estilo de vida das pessoas; compreender o papel da tecnologia, 
entendida em sentido lato, como o conjunto das invenções feitas pelo 
ser humano para tornar sua vida mais fácil ou agradável; saber 
identificar as principais tecnologias que hoje afetam a duração e a 
qualidade da vida humana, em especial as relacionadas à área da 
saúde [Ciclo 3 – 06 a 08 anos]. 
 
Competências científicas intermediárias: entender e operacionalizar a 
distinção entre zona urbana e zona rural; reconhecer e apreciar as 
semelhanças e diferenças entre os modos de vida das áreas urbanas e 
rurais, no tocante ao tipo de trabalho, ao estilo das construções e 
moradias, aos hábitos do dia-a-dia, e às formas de lazer e cultura; 
compreender a noção de cidade, que, quando mais complexa, divide-
se em bairros e distritos; entender a noção de que a cidade em que 
vivemos é parte de várias organizações políticas mais amplas (estado e 
país, por exemplo) e compreender e visualizar no mapa o Estado de 
São Paulo e suas cidades e o Brasil e seus estados; aprender a localizar o 
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Brasil no mapa da Terra e entender a noção de globo terrestre; 
aprender os nomes dos planetas do sistema solar e ser capaz de 
identificar algum deles à noite; entender o papel do Sol e da Lua na 
vida na Terra; compreender as noções de dia, noite, fases lunares, 
estações do ano; compreender o sistema de medição do tempo em 
segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos; compreender a 
noção de história e da evolução histórica dos agrupamentos sociais; 
identificar as datas básicas da evolução histórica da cidade, do estado 
e do país (fundação / constituição / descobrimento, etc.); entender a 
história atual da cidade, do estado e do país; identificar o nome e a 
figura do governante municipal, estadual e nacional; situar a cidade no 
contexto das cidades vizinhas, o estado no contexto dos demais 
estados, e o Brasil no contexto das Américas; entender o que é o Merco-
Sul; compreender que outras regiões do mundo têm arranjos 
semelhantes; aprender a utilizar mapas de vários tipos. [Ciclo 4 – 09 a 11 
anos]. 
 
Competências lógico-científicas: entender a distinção entre enunciados 
analíticos (tautológicos ou contraditórios) e enunciados empíricos 
(verdadeiros ou falsos); entender a noção de observação cuidadosa 
dos fatos e acontecimentos; levantamento de questões e problemas 
acerca de fatos e acontecimentos observáveis; dominar os 
procedimentos fundamentais para a resposta às questões ou a solução 
dos problemas levantados: formulação de hipóteses empíricas; derivar 
inferências em princípio observáveis das hipóteses empíricas; buscar 
evidências que possam ser cotejadas com as inferências derivadas das 
hipóteses empíricas; testar as hipóteses empíricas; definir os 
procedimentos a serem adotados quando uma hipótese é refutada 
pelas evidências coletadas; definir os procedimentos a serem adotados 
para testes mais rigorosos para uma hipótese que não é refutada pelas 
evidências coletadas; entender as diferenças entre o método 
hipotético-dedutivo e o chamado método indutivo; compreender e 
operacionalizar as noções de verdade / falsidade, probabilidade / 
improbabilidade, e aproximação / distanciamento da verdade. [Ciclo 5 
– 12 a 14 anos]. 
 
Competências científicas avançadas: compreender o movimento da 
Terra ao redor de si mesma e ao redor do Sol; entender e ser capaz de 
apresentar os principais argumentos e evidências a favor e contra a 
teoria geocêntrica; entender e ser capaz de apresentar os principais 
argumentos e evidências a favor da teoria heliocêntrica; compreender 
o papel de evidências sensoriais e argumentos na decisão entre teorias 
alternativas; compreender a evolução dos seres vivos e a questão da 
origem da espécie humana; compreender o corpo humano e sua 
saúde como um todo integrado por dimensões biológicas e mentais, e 
ser capaz de discutir as formas de prevenir doenças e promover a 
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saúde; compreender as diferentes dimensões da reprodução humana e 
os métodos anticoncepcionais; compreender os diferentes estágios da 
evolução humana na terra: nômade-itinerante, sedentário-agrícola, 
industrial, serviços; entender a evolução da noção de trabalho ao longo 
desses estágios; compreender a diferença entre as noções de trabalho 
e emprego; entender as distinções entre o trabalho manual e o trabalho 
mental; compreender o surgimento do liberalismo político e econômico: 
a ênfase na liberdade de pensamento, expressão, e associação e no 
igual direito de cada um de agir como lhe apraz, desde que não cause 
dano à vida e à integridade de outrem; entender a noção do estado 
mínimo, responsável apenas pela elaboração e pelo cumprimento de 
regras e pela segurança da população; compreender o surgimento do 
socialismo: a ênfase na igualdade material; compreender a tese de que 
o papel do estado vai além do mínimo liberal e envolve sua atuação 
como controlador dos meios de produção ou distribuidor daquilo que é 
produzido; entender a formação dos estados nacionais e as guerras 
envolvidas no processo; compreender as guerras mundiais e os 
principais conflitos do século XX; entender as causas e as 
conseqüências do fim do socialismo comunista; a evolução da 
tecnologia na segunda do século XX; o século XXI e a sociedade da 
informação. [Ciclo 5 – 12 a 14 anos] 
 

Competências Artísticas, Criativas e Imaginativas  
 
Competências artísticas criativas e imaginativas simples: aprender a 
cantar canções infantis; aprender se movimentar com a música; 
aprender a desenhar livremente e a colorir;  [Ciclo 1 – 0 a 3 anos] 
 
Competências artísticas criativas e imaginativas básicas: aprender a 
dançar; aprender a copiar desenhos e quadros simples usando lápis de 
cor; aprender a desenhar e pintar livremente usando aquarela; 
aprender a esculpir objetos simples em argila; aprender a representar 
papéis simples em peças voltadas para crianças. [Ciclo 2 – 4 a 5 anos] 
 
Competências artísticas criativas e imaginativas intermediárias: 
participar de atividades artísticas; [Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências artísticas, criativas e imaginativas avançadas: buscar e 
saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, 
documentos, acervos nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, 
jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e acervos 
públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, fonotecas, 
videotecas, cinematecas); reconhecer e compreender a variedade dos 
produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das 
diferentes culturas e etnias. [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
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Competências artísticas, criativas e imaginativas sofisticadas: entender 
a arte como parte do mundo cultural, criado pelo homem; 
compreender o papel da criatividade e da imaginação na arte; 
entender o papel do “realismo clássico”, do “impressionismo”, da “arte 
moderna” e de outras assim-chamadas escolas; compreender os 
diferentes tipos de manifestação artística: a literatura, a música, as artes 
plásticas ou visuais (desenho, pintura, escultura), as artes cênicas 
(teatro, cinema, dança); entender a diferença entre a produção de 
uma obra de arte e a auto-expressão pura e simples; entender a 
relação entre a arte, a beleza, a emoção e o intelecto; a questão da 
avaliação da obra de arte: existem critérios objetivos? [Ciclo 5 – 12 a 14 
anos] 
 

Competências Informacionais-Comunicacionais  
 
Competências informacionais-comunicacionais básicas: entender a 
noção de informação; compreender que a informação pode ser 
verbal, visual, e sonora, e que qualquer uma dessas formas de 
informação pode ser registrada de diferentes formas: a informação 
verbal pode ser escrita e a informação visual e sonora pode ser 
gravada em fita, disco, etc.; aprender a pesquisar a informação em 
bibliotecas; aprender a manusear um computador, utilizando softwares 
de edição de texto, planilhas eletrônicas, apresentação, etc.; entender 
o que é a Internet; aprender a buscar informações na Web; aprender a 
usar e-mail e mensagens instantâneas; aprender a publicar informações 
na Internet, em blogs, comunidades virtuais, etc. [Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências informacionais-comunicacionais intermediárias: 
aprender a usar câmeras digitais de fotografia e vídeo para capturar 
imagens estáticas e em movimentos; aprender a editar fotografias e 
utilizar softwares de desenho; aprender a fazer animações, com base 
em fotografias, e a editar vídeos; aprender a criar pequenos filmes, 
integrando fotografias, vídeos, desenhos, narração falada e escrita; a 
aprender a criar pequenos blogs. [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências informacionais-comunicacionais avançadas: ser capaz 
de usar os recursos básicos de programas de processamento de texto, 
planilhamento eletrônico, bases de dados, e apresentações; entender o 
papel que esses recursos podem ter na vida pessoal, profissional e 
social; utilizar de forma eficaz e eficiente esses recursos para melhorar a 
qualidade de vida, no plano pessoal, profissional e social. [Ciclo 5 – 12 a 
14 anos] 
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Competências Interpessoais  
 
Competências interpessoais simples: respeitar a integridade física dos 
colegas (não bater, não morder, não beliscar, não empurrar, etc.), 
compartilhar recursos (como brinquedos, lanche, etc.) [Ciclo 1 – 0 a 3 
anos] 
 
Competências interpessoais básicas: respeitar os colegas não só na sua 
integridade física mas também na sua integridade moral, não os 
xingando, ofendendo, difamando, etc., respeitar os mais velhos, como 
tutores, mestres, diretores da escola, pais (os próprios e os dos colegas), 
etc., trabalhar em grupo, cooperar com o pessoal pedagógico da 
escola e colaboração com os colegas, etc. [Ciclo 2 – 3 a 5 anos] 
 
Competências interpessoais intermediárias: aprender a ouvir; respeitar e 
obedecer normas e leis; respeitar opiniões e comportamentos 
divergentes; trabalhar em equipe; cooperar, colaborar; participar em 
reuniões; negociar objetivos e metas; realizar tarefas individuais nos 
prazos estipulados.[Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências interpessoais avançadas: negociar objetivos e 
participação em tarefas coletivas; aprender a ouvir e a fazer perguntas 
de esclarecimento, exploração e aprofundamento das questões; 
realizar em tempo hábil a parte que lhe cabe em tarefas coletivas; 
dispor-se a participar de processos de resolução de conflitos e tomar a 
iniciativa de resolvê-los. [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências interpessoais sofisticadas: ser capaz de mobilizar os 
colegas em prol de causas comuns; ser capaz de trabalhar em grupo 
ou equipe, planejando, organizando, coordenando, informando e 
comunicando, monitorando e avaliando, liderando, sempre que 
necessário; participar do grêmio dos estudantes; interessar-se pela 
solução dos problemas porventura existentes na comunidade escolar 
ou em seu entorno. [Ciclo 5 – 12 a 14 anos] 
 

Competências Gerenciais  
 
Competências gerenciais: planejar e priorizar atividades; elaborar 
projetos. [Ciclo 3 – 6 a 8 anos] 
 
Competências gerenciais: organizar atividades e administrar o tempo e 
outros recursos. [Ciclo 4 – 9 a 11 anos] 
 
Competências gerenciais: monitorar progresso e avaliar atividades e 
projetos. [Ciclo 5 – 12 a 14 anos] 
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Projetos que Abrangem todos os Níveis 
 

Assembléia Escolar (Roda) 
 

Composta por todos os educadores, funcionários e educandos que 

queiram participar, é responsável pela administração cotidiana da 

escola. Todas as decisões relativas a esta administração são tomadas 

pela Assembléia: execução do orçamento; avaliação dos educadores 

e funcionários; regras de convivência e de utilização do espaço 

comum; criação e manutenção das comissões; projetos a serem 

realizados. A assembléia reúne-se semanalmente e para cada 

assembléia há uma pauta anteriormente conhecida e uma ata 

posteriormente divulgada. 

(Área de Concentração – Ética e Cidadania) 

 

Comissões 
 

Todas as posições administrativas e de manutenção da Lumiar são 

ocupadas pelos membros da comunidade – educandos, funcionários e 

educadores – que se candidatam a participar de comissões e são 

aprovados pela Assembléia para a função por certo período de tempo. 

O mecanismo privilegiado para a formação das comissões é a 

rotatividade de posições. As comissões são responsáveis pelo 

gerenciamento dos recursos e pelo andamento das atividades sob sua 

alçada, em todas as etapas de sua implementação. As comissões 

reportam-se à assembléia, que tem poder de destituí-las, caso não 

cumpram com suas responsabilidades. 

 

Conselho Escolar 
 

Composto pelos educadores, educandos, pais dos educandos e 

membros exteriores à comunidade escolar – pessoas de destaque em 

sua atuação profissional ou política, ex-educandos e ex-educadores. O 

Conselho é responsável por aprovar o orçamento, aprovar mudanças 

no Regimento Escolar e avaliar continuamente o Projeto Escolar. 

 

Lanche Comunitário 
 
A alimentação é uma manifestação cultural e um ato social e se 

apresenta no centro do processo de socialização. A alimentação 
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escolar pode viabilizar de maneira propícia e oportuna uma educação 
alimentar adequada das crianças. Dois aspectos fundamentais devem 
ser considerados: o aspecto biológico e o aspecto simbólico da 
alimentação.  
 
Com relação ao aspecto biológico, a alimentação escolar deve ser 
oferecida em quantidade suficiente e qualidade adequada (que supra 
as necessidades nutricionais das crianças, higienicamente preparada, 
por exemplo).  
 
Como aspecto simbólico deve-se considerar a alimentação em suas 
diversas formas de representação, cognitivas, afetivas. Existe uma 
intensa integração e troca por intermédio da alimentação, já que ao se 
alimentar em grupo a criança se socializa exercendo também sua 
cidadania. 
 

Festividades da Cultura Popular 
 
Atendendo a lei Federal de nº 11.465/08, o projeto tem como objetivo 
resgatar a historia (afro-brasileira), como forma de buscar através da 
dança e seus ritmos as habilidades, talentos e competências e 
desenvolvê-las, permitindo expressar o nosso sentimento, a percepção 
das diversas manifestações culturais e ao mesmo tempo reconhecer a 
contribuição dos povos africanos e dos afro-descendentes, na 
formação da sociedade brasileira na área social, econômica e política. 
Este projeto visa orientar os educandos, a respeitar a pluralidade e 
diversidade cultural existente na sociedade em que vive. 
 
Obs.: Os Projetos que formam a Organização Curricular da Escola 
Lumiar encontram-se à disposição para consulta. 
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