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Um menino de aproximadamen-
te 12 anos, visivelmente adoen-
tado e à espera do pai na sala de
entrada da Escola Municipal De-
sembargador Amorim Lima, no
bairro Vila Indiana, zona Oeste
de São Paulo, pergunta se sou re-
pórter e se vou escrever algo so-
bre a escola. Ele mal esperou a
resposta e desatou a falar. “Eu
sou novo aqui, esta escola tem
um ótimo método, mas não dá
certo. Temos muita liberdade.
Tudo depende do aluno. A outra
escola que estudei era Waldorf e
parece uma prisão perto desta.”

A pedagogia Waldorf, criada
pelo filósofo antroposófico Ru-
dolf Steiner em 1919, é conside-
rada inovadora até os dias de hoje
por trabalhar questões humanas,
cidadania e responsabilidade so-
cial por meio de vivências peda-
gógicas, onde a prática vem an-
tes da teoria. É um dos sistemas
menos tradicionais, só oferecido
em escolas particulares do país.

Por que o colégio municipal
Amorim Lima é mais liberal?
“Aqui cada um faz o que quer”,
diz o aluno. Este comentário
não é considerado crítica pela
diretora da escola Ana Elisa Si-
queira, pelo contrário, é a base
da inovação da escola. O aluno
faz o que quer e isto está previs-
to no projeto pedagógico.

O Amorim Lima ganhou no-
toriedade em 2004 como a es-
cola sem parede, onde estudan-
tes de diversas séries dividem a
mesma sala, e os professores
trabalham de forma integrada
para ensinar. Um projeto único,
que atua na construção do cida-
dão sob a perspectiva da auto-
nomia e foi inspirado em outras
“escolas como alma”, como diz
Ana Elisa. O projeto mais pare-
cido é a escola da Ponte, da Vila
das Aves, em Portugal, que pro-
põe que a aprendizagem é um
processo social em que os alu-
nos constroem significados a
partir da experiência. “A crian-
ça não tem responsabilidade
absoluta pela sua aprendiza-
gem, mas tem responsabilida-
de”, diz Ana Elisa.

O foco do Amorim Lima é
transformar o aluno em produ-
tor de conhecimento. Isto não é
fácil e nem todos se adaptam.

Os alunos parecem entender
bem esta realidade, uma vez que
são estimulados a pensar sobre
aquilo que vivenciam. E não
poupam críticas. “Aprendemos
muita cultura brasileira e traba-
lhamos com autonomia. Mas na
8ª série a pressão é muito gran-
de”, diz uma aluna de 14 anos,
que prepara um trabalho de
conclusão de curso, o chamado
TCC, normalmente conhecido
só por universitários.

Processo educativo
Na escola Amorim Lima, passado
o período de alfabetização, ge-
ralmente na segunda série, a
criança começa a trabalhar com
os roteiros de pesquisa, um mé-
todo elaborado por Geraldo Ta-
deu Souza (doutor em Linguísti-
ca pela Universidade de São Pau-
lo). Esses roteiros são divididos
em dois ciclos e diversas temáti-
cas como Identidade e Alterida-
de, Nosso Planeta, Nosso Mundo,
Matemática, Vida, Saúde, entre
outros. O conteúdo interdiscipli-
nar é atualizado anualmente.

Por exemplo, um estudante
da 7ª série receberá no começo
do ano letivo um gráfico para o
planejamento de estudo de seus
roteiros, com os temas que terá
de cursar no período, como Ali-
mento, América Central, Brasil,
Cálculo, Esqueleto, Genoma,
Mitos ou Desigualdades. Será
sua a escolha de qual ordem se-
guir. O tempo de estudo de cada
temática varia de uma semana a
um mês. Atividades culturais
como Capoeira, Dança e Circo
também estão no currículo.

A escola tem 860 alunos em
dois períodos (manhã e tarde), e
eles são divididos em salas com
cerca de 30 estudantes, em gru-
pos de cinco (veja foto ao lado).
“Fazemos o possível para que es-
tes alunos mantenham-se juntos
no decorrer dos nove anos de es-
tudo”, explica Ana Elisa.

A lousa, em geral, tem a fun-
ção apenas de passar recados,
uma vez que a orientação do
aluno é praticamente individual.
Cada professor é tutor de um
grupo de 20 alunos e acompa-
nha seu desenvolvimento nos
roteiros. Até mesmo a diretora
e outros educadores em fun-
ções administrativas têm seu
grupo de alunos. Ana Elisa
orienta duas turmas que têm
juntas 40 estudantes.

Seis anos depois de ter im-
plementado a nova forma de
ensinar, o processo de constru-
ção das metodologias de traba-
lho da escola ainda está em con-
tínuo desenvolvimento. Ana
Elisa não acredita em um méto-
do só. Não gosta de rótulos. E é
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● Escola foi criada com base
na ação comunitária e tem o
apoio da Prefeitura de São Paulo.

● Eventos como o Futepão e
o Futepizza, ajudam a trazer
os pais para dentro da escola.

● O projeto pedagógico
político está na internet.

● Os alunos têm boa performance
nas avaliações da Prova Brasil.
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...ANA ELISA SIQUEIRA

Educadora e diretora da Escola
Municipal Desembargador Amorim Lima
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Educador não é só um
reprodutor de ideias,
é um criador de
processos e, por isso,
precisa se atualizar

Ana Elisa Siqueira atua há 14 anos
na escola Amorim Lima e é peça
fundamental na manutenção
do novo sistema de ensino.

Muito se fala que a educação
pode resolver os grandes
problemas sociais. A senhora
concorda?
A educação no Brasil é um caos.
E resolveram jogar para a escola
toda a responsabilidade em

resolver problemas. Imagine, até
leite já foi distribuído na escola.
As teorias sobre isso são
maravilhosas. Veja a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional). Fizemos uma lei
incrível para não ser cumprida.
Mas você vê alguém falando
sobre praças, clubes, saúde.
Isso também faz parte da
educação, mas ninguém quer
se responsabilizar por isso.

contra qualquer tipo de sistema
que estabeleça limitações da
forma de ensinar, como as car-
tilhas distribuídas no governo
na escola pública. “O governo
tem alguns materiais muito
bons, mas para nós não é sufi-
ciente”, conta. A escola tem
utilizado algumas apostilas
como lição de casa, para alunos
que precisam de reforço.

Vantagens e desvantagens
São constantes as críticas quan-
to ao modelo experimental da
escola. Cláudia Georgia Sabba,
doutora em educação pela USP,

e que estudou formas de apren-
dizagem além dos limites esco-
lares, vê mais vantagens do que
desvantagens. “O aluno deixa
de ser apenas a pessoa sentada
na sala que recebe o conheci-
mento. Ele começa a ser educa-
do com liberdade de pensa-
mento e aprende a ser um pes-
quisador desde cedo.” Mas a
pesquisadora pondera: “É um
sistema no qual o aluno depen-
de de apoio, não só da escola,
mas principalmente da família,
que tem de criar um ambiente
de aprendizado. Sem isso, ele
não acompanha.” ■
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Sala que mescla séries incentiva
o aprendizado em grupo
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Ensino: vale a pena
articular até quando?
Cerca de 88% dos adultos nos Estados Unidos concluí-
ram o ensino médio, contra menos de um terço dos
brasileiros. Quase dois quintos dos americanos de mais
de 25 anos têm diploma universitário, contra apenas
9% dos brasileiros. Mas os dois países têm semelhan-
ças na luta pela qualidade do ensino básico público,
tentando com reformas e medidas combater o fraco
aprendizado dos jovens nas escolas.

Essa história está em uma publicação recente da Fun-
dação Itaú Social, com coordenação técnica do Instituto
Fernand Braudel. É uma contribuição do Programa Ex-
celência em Gestão Educacional, lançado pela Fundação
em 2009. Trata-se do relato de experiências educacio-
nais inovadoras que estão dando certo em Nova York e
podem inspirar ações na realidade brasileira.

Para os autores do relatório, as experiências ameri-
canas mostram que a escola, o diretor e o professor po-
dem fazer diferença em qualidade de ensino “desde
que recebam apoio e cobrança constantes de um órgão
central coeso, ágil e qualificado”. Com essa estratégia,
a reforma educacional de Nova York, informa a publi-
cação, foi iniciada em 2002 e no mesmo ano começou a

mostrar resultados.
Por aqui o ritmo é

outro. A palavra de or-
dem na educação é ar-
ticular. Parece que es-
tamos fadados a ter a
expressão como estra-
tégia eterna. Ela res-
surge como principal
desafio da recém-reali-
zada Conferência Na-
cional de Educação, a
Conae: propor diretri-
zes para a elaboração
do Sistema Nacional
Articulado de Educa-
ção, como divulgado na
imprensa. Tal articula-

ção — a atuação colaborativa entre União, estados, mu-
nicípios e Distrito Federal — deverá estar refletida nas
metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para o de-
cênio 2011-2020, para o qual será ainda preciso redigir
um projeto de lei a ser discutido pelo Congresso Nacio-
nal até o fim do ano. Ano eleitoral. Dá-lhe articulação!

E para o bom andamento desse sistema articulado,
conceito já definido por alguns como um pleonasmo,
está previsto o monitoramento do PNE por um Fórum
Nacional de Educação. Dá-lhe articulação!

O Ministério da Educação, no cenário desenhado,
será o órgão executivo encarregado da coordenação da
política educacional, planejamento e articulação geral,
financiamentos complementares, avaliação do rendi-
mento escolar e estabelecimento de normas gerais.
Terá de zelar pelo funcionamento articulado de 5.592
sistemas de ensino no Brasil (5564 municipais, 26 es-
taduais, 1 do Distrito Federal e 1 federal). Será o órgão
central de apoio e de cobranças constantes pelo me-
lhor desempenho das redes de ensino.

O desafio é gigantesco: fazer essas redes conversa-
rem entre si, a partir de “mínimos denominadores co-
muns”, garantindo que não se firam autonomias fede-
rativas e nem se forcem padrões homogêneos para
realidades distintas. O que interessa, em outras pala-
vras, é uma integração capaz de diminuir descompas-
sos no ensino oferecido por redes municipais, esta-
duais e federais. Na prática, espera-se que isso signifi-
que garantir a um jovem brasileiro, em qualquer re-
gião do país, a formação mínima necessária para par-
ticipação na vida pública. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

Quanto tempo
podemos esperar
para que essa
“febre articulatória”
dos nossos gestores
educacionais
mostre a cara na
sala de aula para
beneficiar a dupla
professor-aluno?

“Por que só filho
de rico pode escolher
o tipo de projeto
pedagógico a seguir?
Na escola pública,
o ensino é igual
só na teoria. E isso
não é democrático.
As pessoas têm de
ter o direito de escolher
que método de ensino
querem para seu filho

Ana Elisa Siqueira,
diretora da Amorim Lima

Quais problemas a Amorim
Lima conseguiu resolver
com o novo projeto?
A valorização dos professores
é um ponto que mudou muito.
Quando ele percebe que a
escola é um espaço de trabalho
coletivo, baseada em um
projeto norteador, ele descobre
que não está sozinho na
sala de aula. E que tem uma
responsabilidade muito grande.

Se um professor falta, não
é um problema exclusivo
daqueles alunos que ficaram
sem aula, é do coletivo. Ele tem
de responder por isso. O projeto
faz a ética voltar para o lugar.
Além do mais, como não existe
fórmula, o educador tem a
obrigação de estar em dia com
os estudos, por que ele é um
criador de processos e não
apenas um reprodutor de ideias.

A procura por vagas
é muito grande?
Na verdade não. Muitos pais têm
medo do que vão encontrar e se
perguntam se seu filho vai conseguir
acompanhar. E de fato muitos não
conseguem, mas é importante ele
ter opções. Por que só filho de rico
pode escolher o tipo de projeto
pedagógico a seguir? Na escola
pública o ensino é igual só na teoria,
cada escola tem um jeito, uma alma.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 18.
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