
Clima e cultura: o desafio da 
transformação

Dr. Cesar A. Amaral Nunes



CLIMA
(febre passageira, muitos motivos, existe uma temperatura

“normal”)

X

CULTURA
(faz-se sem pensar, é esperado por todos, vai mudando ao

longo do tempo, evoluindo?)



Os desafios da transformação
(as pessoas “chapéu preto” – De Bono)

Respeitosa, educada, se coloca no lugar de TODOS os outros, 
mas …

Dentro de um grupo:

- Apressadinhos (early adopters)

- Céticos saudáveis

- Turrões, resistentes, 
conservadores



O que nos move a transformar
(além do engajamento moral)

Nível de 
desafio
“adequado” 

(para um 
grupo?)
- Problemas
abertos, muitas
entradas possíveis, 
temas geradores



A necessidade da celebração!



Três projetos “de escala”

• LabVirt – 60 escolas, física e química – 2000 –
2004 – ensino médio

• Tecnologia na educação – aprendizagem por
projetos – 800 professores, SMESP – 2012 –
2015 – fundamental I e II

• TIM Faz Ciência – 2000 professores – 2014 – 4. 
e 5. anos

• GEPEM (modelo de escala)



LabVirt – uma história de sucesso com 60 escolas, 
não sustentável – apenas física e química

www.labvirt.fe.usp.br



Autonomia para o “bom uso” da 
tecnologia

800 professors da SMESP
Mais sustentável – 3 anos e ainda

persiste



Formação para a prática – inicial - presencial

TIC

Curric CurricCurric Curric

TIC

TIC

ferramentas mesmas
atividades

novas atividades
exemplos

só para o que é bom
com diferencial

suplementar complementar integrado impregnado

O que é bom?
Def. atividades inovadoras
Orientações curriculares

expectativas TIC

RUBRICA



Rubrica de avaliação de atividades – Sec. Educ. Munic. São Paulo

Transformando um documento bonito num instrumento prático



Rubrica de avaliação de atividades – Sec. Educ. Munic. São Paulo



Formação na prática – continuada – a distância
Concepção da
Atividade 1 Atividade 1 no

amb. colaborativo

Atividade 1
com alunos Autoavaliação

compartilhada

ideia
melhorada

feedback 
formador

feedback 
colegas

feedback 
formador

feedback 
todos

reflexão
compartilh.
com colegas

Concepção da
Atividade 2 Atividade 2 no

amb. colaborativo

Atividade 2
com alunos Autoavaliação

compartilhada

ideia
melhorada

CICLOS
1-2 meses?



Formação da prática
Deu certo? Atingiu os objetivos?
O que precisa melhorar? Como?

repositório
atividades
autoavaliações
comentários

Comunidade de prática?
Comunidade de aprendizagem?



Mediador

Identifica/ seleciona
boas práticas

Põe holofote, convida p/ 
olhar, discutir, adaptar,
reutilizar

Práticas diversificadas e 
excelentes disseminadas!

Sistema aprende sozinho, cria cultura, quanto mais gente melhor!!!



Acesso aos materiais

• Extraído do ThinkQuest Projects
• Edmodo (SME e DR Campo Limpo)
• Navegação orientada no facebook: 

https://www.facebook.com/#!/events/627746
113980720/

https://www.facebook.com/#!/events/627746113980720/
















Comunidade de prática no TFC

• As atividades são presenciais e no papel
• Os registros são digitais
• As discussões são presenciais e online, numa

comunidade de  prática que extrapola a sala
de aula e a escola (KF)

• O uso dos registros para que as discussões
sejam sobre as práticas é fundamental

• As autoavaliações servem de “guia” 



CONVIVÊNCIA ÉTICA NA ESCOLA



• A educação moral - três vias diferentes e inter-relacionadas (Puig, 2006):

• via institucional - atividades educativas que partem da organização da escola e
da classe, e que têm como pressuposto a participação democrática

• via pessoal - maneira de ser e de fazer dos educadores, especialmente a
relação que estabelecem com seus alunos.

• via curricular - planejamento e o execução de atividades pensadas
especificamente para trabalhar a formação moral dos alunos (e procedimentos
cooperativos e reflexivos no trabalho com o conteúdo nas demais disciplinas)

• socioemocionais

• Melhoria da convivência # convivência ética

Um projeto que visa a convivência ética na escola...



Professores e especialistas Professores de referência Alunos
A construção da personalidade 
ética

Estágios de desenvolvimento 
moral de Kohlberg 

Personalidade ética -
autoconhecimento, conhecimento 
do outro, hierarquização de 
valores, tomada e coordenação de 
perspectivas, concepções de 
amizade

Personalidade ética -
autoconhecimento, 
conhecimento do outro, 
hierarquização de valores, 
amizade, fortalecimento do 
grupo

Procedimentos morais: narrativas 
morais, discussão de dilemas 
morais...

Procedimentos morais: 
narrativas morais, discussão 
de dilemas morais...

A comunicação construtiva A comunicação construtiva Habilidades de escuta; 
comunicação agressiva, 
passiva e assertiva; 
mensagem-eu; escuta-ativa

Os mesmos temas são desenvolvidos com a comunidade escolar – níveis diferentes

Regras e princípios Regras (funções e tipos), processo 
de elaboração das normas
As rodas de diálogo

Regras (funções e tipos),
processo de elaboração das 
normas
Rodas de diálogo



Avaliação do programa

• Clima escolar – parte do projeto*

• Avaliação responsiva 

• avaliação do programa

• contribuir para a transformação 

• dados são devolvidos para escola

• avanço coletivo intencional

• os processos (assim como a avaliação) devem ser coerentes os 
objetivos e com o que se espera que os professores façam com os 
alunos



Narrativas de professores e formadores e sínteses



Modelo de avanço coletivo no conhecimento

Conhecimento

P1

P2

Pn
Como pensava antes
No que acreditava
O que não queria …

P1´

P2´

Pn´

Construção
de 

conhecimento

Casos
Vídeos
Leituras
Mediação
(Formadores)

Como penso agora

…

…

G   Grupo
O que pensamos
Como lidaremos
Ações, acompanhamento

Princípios de construção coletiva
• Diversidade e melhoria de ideias
• Agenciamento
• Ninguém fica pra trás
• Responsabilidade coletiva
• Avaliação do avanço, sínteses, organização
• Aplicação imediata e futura, local e externa

Estratégias
• Rubricas para explicitar expectativas e sedimentar cultura
• Rotinas de pensamento
• Casos fictícios, diferenças de papéis
• Ambiente colaborativo



Modelo de avanço coletivo no conhecimento - Escolas

Conhecimento

G1

G2

Gn
Como pensava antes
No que acreditava
O que não queria …

G1´

G2´

Gn´

Construção
de 

conhecimento

Casos
Vídeos
Leituras
Mediação
(Formadores)

Como penso agora

…

…

Rede
O que pensamos
Como lidaremos
Ações, acompanhamento






Porque casos: 
preparados
gerados pelo grupo
reais

Vão se abrindo, convidam à tomada de perspectivas,
são analisados com rotinas de pensamento …

Novato Iniciado Experiente Especialista

Pegue na minha mão Me mostre como fazer Me mostre exemplos, 
casos, ferramentas e eu
escolho

Sei fazer, quero um par 
para discutir

Novato/ especialista em: • Assuntos da convivência ética/ moral
• Construção coletiva de conhecimento
• Pedagogias com aluno ativo, pensador crítico, criativo

Especialista: cria, acompanha as resoluções, critica, debate, discute, forma
Experiente: soluciona, debate, sintetiza (rise above), forma
Iniciado: faz boas perguntas, provoca, agencia epistemicamente, forma
Novato: Analisa, categoriza, hierarquiza, discute, organiza



Modelo de larga escala para autonomia

Acoplamento
Forte

Forte

Acoplamento
Fraco

Forte
Fraco Fraco

Fraco

Formadores

Coordenador

Professores/
Coordenadores/
Gestores
(inter ou intra-escolas
conforme área, 
número, série)



Conclusão

• Em geral as “estruturas” já existem, porém
não estão conectadas e orientadas ao avanço
coletivo

• A responsabilidade cresce junto com a 
autonomia

• Respeito às culturas locais implica em apoio às
experimentações e aceitação da diversidade

• É necessário distribuir, espalhar, disseminar os
“genes modificados”



Obrigado!
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