
PARTE 1 –INTRODUTÓRIO 19

Nesse processo o envolvimento da equipe gestora da escola (coordenadores 

pedagógicos e diretores) é muito importante, no sentido de articular professo-

res da mesma área, de diversas áreas; do mesmo ciclo e dos diferentes ciclos nas 

discussões curriculares e na organização dos planejamentos com vistas a atender 

melhor os estudantes daquela comunidade escolar. Essas ações desenvolvidas nos 

espaços escolares, e acompanhadas pelos supervisores, permitem uma articula-

ção entre as diferentes escolas com as quais ele atua e com a própria história de 

construção curricular do município e os debates nacionais.

Currículos devem ser centrados nos estudantes: O propósito fundamental de um 

currículo é dar condições e assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento pleno 

de cada um dos estudantes, conforme determinam os marcos legais brasileiros. 

Currículos também precisam dialogar com a realidade das crianças e adolescen-

tes, de forma a conectarem-se com seus interesses, necessidades e expectativas. Em 

tempos de mudanças constantes e incertezas quanto ao futuro, propostas curricu-

lares precisam ainda desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores que 

preparem as novas gerações para as demandas da vida contemporânea e futura. 

Considerando a relevância para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, o 

Currículo da Cidade estrutura-se de forma a responder a desa"os históricos, como 

a garantia da qualidade e da equidade na educação pública, ao mesmo tempo em 

que aponta para as aprendizagens que se fazem cada vez mais signi"cativas para 

cidadãos do século XXI e para o desenvolvimento de uma sociedade e um mundo 

sustentáveis e justos. As propostas de formação de caráter tão amplo e não imedia-

tistas exigem algumas adjetivações às práticas curriculares que nos apontam numa 

direção da integralidade dos objetivos de formação. Dentro dessa perspectiva, o 

currículo não visa apenas a formação mental e lógica das aprendizagens nem ser 

um mero formador de jovens ou adultos para a inserção no mercado imediato de 

trabalho. O que levaria o currículo a escapar dessas duas "nalidades restritivas com 

relação à sua função social é sua abrangência do olhar integral sobre o ser humano, 

seus valores e sua vida social digna.

CONCEITO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

O Currículo da Cidade orienta-se pela Educação Integral, entendida como 

aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas di-

mensões (intelectual, física, social, emocional e cultural) e a sua formação 

como sujeitos de direito e deveres. Trata-se de uma abordagem pedagógica 

voltada a desenvolver todo o potencial dos estudantes e prepará-los para se 

realizarem como pessoas, pro"ssionais e cidadãos comprometidos com o seu 

próprio bem-estar, com a humanidade e com o planeta.
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Essa concepção não se confunde com educação de tempo integral e pode 
ser incorporada tanto pelas escolas de período regular de cinco horas, quan-
to pelas de período ampliado de sete horas. Nesse caso, a extensão da jorna-
da escolar contribui – mas não é pré-requisito – para que o desenvolvimento 
multidimensional aconteça. A Educação Integral não se de�ne pelo tempo de 
permanência na escola, mas pela qualidade da proposta curricular, que supera 
a fragmentação e o foco único em conteúdos abstratos. Ela busca promover e 
articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que preparem os estu-
dantes para a realização do seu projeto de vida e para contribuírem com a cons-
trução de um mundo melhor.

Nas três últimas décadas, o debate acadêmico sobre Educação Integral tem 
envolvido sociólogos, �lósofos, historiadores e pedagogos, entre outros estu-
diosos preocupados em compreender os problemas e apontar possíveis solu-
ções para melhorar a qualidade educacional e formativa do conhecimento 
construído na escola do Brasil.

As novas de�nições de Educação Integral que começaram a emergir a par-
tir de meados da década de 1990 apontam para a humanização do sujeito de 
direito e entendem o conhecimento como elemento propulsor para o desenvol-
vimento humano. Indicam, também, que tais processos educativos acontecem 
via socialização dialógica criativa do estudante consigo mesmo, com os outros, 
com a comunidade e com a sociedade. Nesse caso, os conteúdos curriculares 
são meios para a conquista da autonomia plena e para a ressigni�cação do indi-
víduo por ele mesmo e na sua relação com os demais.

A Educação Integral, entendida como direito à cidadania, deve basear-se 
em uma ampla oferta de experiências educativas que propiciem o pleno desen-
volvimento de crianças e jovens (GUARÁ, 2009). Este desenvolvimento deve 
incentivar, ao longo da vida, o despertar da criatividade, da curiosidade e do 
senso crítico, além de garantir a inclusão do indivíduo na sociedade por meio 
do conhecimento, da autonomia e de suas potencialidades de realizar-se social, 
cultural e politicamente.

Em outra publicação, ao observar o contexto geral da Educação Integral, 
a mesma autora coloca o sujeito de direito no centro de suas análises e con-
sidera-o como aquele que explicita o seu lado subjetivo de prazer e satisfa-
ção com as escolhas simbólicas que realiza no decorrer de sua existência. Tal 
visão ressalta que as múltiplas exigências da vida corroboram para o aperfei-
çoamento humano, potencializando a capacidade de o indivíduo realizar-se 
em todas as dimensões.

Gonçalves (2006) associa a Educação Integral à totalidade do indivíduo 
como processo que extrapola o fator cognitivo e permitindo-lhe vivenciar uma 
multiplicidade de relações, com a intenção de desenvolver suas dimensões 
físicas, sociais, afetivas, psicológicas, culturais, éticas, estéticas, econômicas e 
políticas. Cavaliere (2002) segue a mesma linha conceitual, destacando que a 
essência da Educação Integral reside na percepção das múltiplas dimensões do 
estudante, que devem ser desenvolvidas de forma equitativa.
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Pode-se complementar essa visão, levantando quatro perspectivas sobre a 
Educação Integral:

A primeira aponta para o desenvolvimento humano equilibrado, via 
articulação de aspectos cognitivos, educativos, afetivos e sociais, entre 
outros.
A segunda enfatiza a articulação dos Componentes Curriculares e o diá-
logo com práticas educativas transversais, inter e transdisciplinares.
A terceira compreende a importância da articulação entre escola, comu-
nidade e parcerias institucionais, bem como entre educação formal e 
não formal para a formação do indivíduo integral. 
A quarta defende a expansão quali$cada do tempo que os estudantes pas-
sam na escola para melhoria do desempenho escolar (GUARÁ, 2009).

A mesma autora ainda indica que todas essas perspectivas tendem a re&etir 
a realidade local e são in&uenciadas por peculiaridades de tempo, espaço, região, 
circunstâncias sociais, econômicas e inclinações políticas e ideológicas. Segundo 
ela, o que realmente precisa ser considerado é o desenvolvimento humano inte-
gral do estudante.

Educação integral como direito de cidadania supõe uma oferta de oportunidades educativas, na 

escola e além dela, que promovam condições para o desenvolvimento pleno de todas as poten-

cialidades da criança e do jovem. Sua inclusão no mundo do conhecimento e da vida passa pela 

garantia de um repertório cultural, social, político e afetivo que realmente prepare um presente 

que fecundará todos os outros planos para o futuro. (GUARÁ, 2009, p. 77).

O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na sua tercei-
ra versão, publicada em 2017, compartilha dos conceitos acima abordados sobre 
o desenvolvimento global dos estudantes, enfatizando ainda a necessidade de se 
romper com as percepções reducionistas dos processos educativos que priori-
zam as dimensões cognitivas ou afetivas em detrimento dos demais saberes que 
emergem dos tempos, espaços e comunidades nos quais os estudantes se inse-
rem. Segundo a BNCC (2017), independentemente do tempo de permanência do 
estudante na escola, o fator primordial a ser considerado é a intencionalidade dos 
processos e práticas educativas fundamentadas por uma concepção de Educação 
Integral. Isto implica: 

I. Avaliar o contexto atual da sociedade brasileira em tempos de globaliza-
ção social, política, econômica e cultural;

II. Conciliar os interesses dos estudantes frente a esse desa$o permanente, 
amparados por estratégias de ensino e de aprendizagem inovadoras;

III. Propiciar uma formação emancipadora que valorize as ações criativas 
dos estudantes frente às transformações tecnológicas;

IV. Aliar a satisfação e o prazer pela busca de novos conhecimentos com 
vistas à formação do indivíduo autônomo do século XXI.
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Educação Integral e Marcos Legais

Diversos marcos legais nacionais e internacionais alinham-se com esse conceito 

de Educação Integral.
Entre os internacionais citamos: Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU (1948); Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU 

(1989); Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (2015).

Entre os marcos nacionais destacamos: Constituição Federal (1988); 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)2; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996)3; Estatuto da Pessoa com De!ciência (2015)4. 

Outros marcos legais, como o Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

o Plano Municipal de Educação (2015-2025) e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro!ssionais de 

Educação (2007), também criam condições para a promoção de uma educação 
que contemple o pleno desenvolvimento dos estudantes.

Essa concepção de Educação Integral está igualmente de acordo com o 
Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura Municipal de São Paulo5, com-
preendido como “um meio de pactuação de compromissos com a sociedade”. O 
documento estrutura-se em cinco eixos temáticos6, envolvendo todos os setores da 
administração municipal. O eixo do “Desenvolvimento Humano: cidade diversa, 
que valoriza a cultura e garante educação de qualidade a todos e todas” engloba a 
Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 
Cidadania e a Secretaria Municipal de Cultura. As onze metas e vinte projetos asso-
ciados a esse eixo também têm como foco a Educação Integral.

Relevância da Educação Integral

A proposta de Educação Integral ganha força frente aos debates sobre a cul-
tura da paz, os direitos humanos, a democracia, a ética e a sustentabilidade, 
compreendidos como grandes desa%os da humanidade. Para serem alcan-
çados, esses desa%os demandam que crianças, adolescentes e jovens tenham 
oportunidade de identi%car, desenvolver, incorporar e utilizar conhecimen-
tos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem de conteúdos curricula-
res, ainda que importante, não é o su%ciente para que as novas gerações sejam 
capazes de promover os necessários avanços sociais, econômicos, políticos e 

ambientais nas suas comunidades, no Brasil e no mundo.

CONCEITO DE EQUIDADE

O conceito de equidade compreende e reconhece a diferença como característica 

inerente da humanidade, ao mesmo tempo em que desnaturaliza as desigualda-

des, como a%rma Boaventura Santos:

2. Lei nº 8.069/90. 

3. Lei nº 9.394/96. 

4. Lei nº 13.146/15. 

5. http://planejasampa.prefeitura.

sp.gov.br/assets/Programa-de-

Metas_2017-2020_Final.pdf 

6. Desenvolvimento Social: cidade 

saudável, segura e inclusiva; 

Desenvolvimento Humano: cidade 

diversa, que valoriza e garante 

educação de qualidade para todos 

e todas; Desenvolvimento Urbano 

e Meio ambiente: desenvolvi-

mento urbano; Desenvolvimento 

Econômico e Gestão: Cidade 

inteligente e de oportunidades; 

Desenvolvimento Institucional: 

cidade transparente e ágil.
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[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 

que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades. (SANTOS, 2003, p. 56).

Nesse alinhamento re!exivo, entende-se que o sistema educacional não pode 

ser alheio às diferenças, tratando os desiguais igualmente, pois se sabe que tal 

posicionamento contribui para a perpetuação das desigualdades e das inequida-

des para uma parcela importante de crianças, jovens e adultos que residem em 

nossa cidade, embora se saiba que sempre se busca responder o desa#o: “o que há 

de igual nos diferentes?”

De acordo com a terceira versão da BNCC (2017, p. 11), “a equidade supõe a 

igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e aprender na escola, por 

meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a 

que todos têm direito”.

O Currículo da Cidade contempla o respeito à diversidade humana, conside-

rando que os sujeitos devem ser valorizados pela sua heterogeneidade quanto ao 

gênero, etnia, cultura, de#ciência, religião, entre outras particularidades.

O não reconhecimento da diversidade na escola pode ser gerador de discri-

minação e exclusão do estudante e, assim, contribuir para aprofundar as desi-

gualdades educacionais ao invés de combatê-las.

Ainda segundo a BNCC (2017, p. 11):

A equidade reconhece, aprecia e acolhe os padrões de sociabilidade das várias culturas que são 

parte da identidade brasileira. Compreende que todos são diversos e que a diversidade é ine-

rente ao conjunto dos alunos, inclusive no que diz respeito às experiências que trazem para o 

ambiente escolar e aos modos como aprendem. 

Nesse sentido, o currículo deve ser concebido como um campo aberto à 

diversidade, a qual não diz respeito ao que cada estudante poderia aprender em 

relação a conteúdos, mas sim às distintas formas de aprender de cada estudante 

na relação com seus contextos de vida. Defende-se, portanto, a apresentação de 

conteúdos comuns a partir de práticas e recursos pedagógicos que garantam a 

todos o direito ao aprendizado e ao desenvolvimento integral. Para efetivar esse 

processo de mediação pedagógica, ao planejar, o professor precisa considerar 

as diferentes formas de aprender, criando, assim, estratégias e oportunidades 

para todos os estudantes. Tal consideração aos diferentes estilos cognitivos faz 

do professor um pesquisador contínuo sobre os processos de aprendizagem.

Silva e Menegazzo (2005) relatam que o controle das diferenças pelo/no 

currículo parece depender mais da combinação de um conjunto de dinâmicas 

grupais e consensuais, nomeadamente da cultura escolar, do que de estratégias 

isoladas ou prescritas.

Desde as duas últimas décadas do século XIX, a Cidade de São Paulo 

tornou-se lugar de destino para milhões de imigrantes oriundos de diversos 
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países do mundo, em decorrência de guerras, �agelos e con�itos, assim como 

da recon�guração da economia global e dos impactos sociais, políticos e cul-

turais desse processo. O Brasil todo ainda foi palco de mais amplas migrações 

e imigrações ditadas pelo pós-guerra da primeira metade do século XX e pela 

reorganização do modelo da economia mundial.

O acolhimento ou rejeição pela cidade desses �uxos migratórios e imi-

gratórios motiva o estabelecimento de�nitivo dessas populações e transforma 

o território paulista e paulistano em cidade global e pioneira em inovação e 

marco histórico, centro �nanceiro e industrial, rica em diversidade sociocultu-

ral pela própria contribuição dos migrantes e imigrantes.

A primeira e segunda décadas do século XXI reacendem, mesmo sem guer-

ras mundiais, o pavio de incertezas de ordem econômica e política, com seus 

consequentes impactos nos valores do convívio, nas leis, na cultura, na pers-

pectiva de futuro, na degradação ambiental e, consequentemente, na educação 

e na organização do currículo. Neste contexto o currículo é atingido frontal-

mente em busca de sua identidade. O currículo emerge, mais que nunca como 

o espaço de pergunta: que país é este? O que seremos nele? Qual é nossa função 

nele? Qual sua identidade a ser construída? Qual o papel da escola como for-

madora de valores e de crítica aos amplos desígnios sociais?

Somos país do Sul, somos enorme extensão territorial, somos detentores 

de riquezas de subsolo, possuímos os maiores rios celestes, somos elaboradores 

de ricas culturas, somos um espaço, um corpo, milhares de línguas, histórias... 

somos uma civilização? O que somos e o que precisamos vir a ser? Existimos 

na América Latina e somos um país que pode caminhar na direção de um pacto 

de coesão social de melhor vida. Sem tais perguntas continuamente feitas e sem 

buscar as suas respostas, o currículo torna-se uma peça fria, utilitarista e incapaz 

de mobilizar as novas gerações em suas vidas e sua busca de conhecimento. 

Hoje, a Rede Municipal de Ensino atende mais de 80 grupos étnicos de 

diversos países, que vêm contribuindo para a construção de uma cidadania res-

ponsável dentro do contexto internacional que vive a cidade.

Portanto o Currículo da Cidade de São Paulo, como cidade componente 

deste país, ao de�nir os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 

considera o direito de todos a aprender e participar do país. Para isso o cur-

rículo valoriza a função social do professor e a função formativa da Escola.  

O conjunto dos professores e educadores da Rede é fundamental para reconhe-

cer as capacidades críticas e criadoras e potencializar os recursos culturais de 

todos os seus estudantes, indistintamente, ao considerar e valorizar os elemen-

tos que os constituem como humanos e como cidadãos do mundo.
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CONCEITO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de reco-
nhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se cons-

tituir uma escola para todos, sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, 

a aprendizagem e a garantia do processo de escolarização sejam, realmente e sem 

distinções, para todos.

A escola assume, nessa perspectiva, novos contornos e busca a internalização 

do conceito de diferença. Podemos encontrar em Cury (2005, p. 55) o ensinamento 

sobre o signi�cado da diferença a ser assumido pelas escolas brasileiras: “a diferen-

ça – do latim: dispersar, espalhar, semear – por sua vez é a característica de algo 

que distingue uma coisa da outra. Seu antônimo não é igualdade, mas identida-

de! ” Portanto estamos vivenciando um momento em que a diferença deve estar 

em pauta e compreendida como algo que, ao mesmo tempo em que nos distin-

gue, aproxima-nos na constituição de uma identidade genuinamente expressiva do 

povo brasileiro, ou seja, múltipla, diversa, diferente, rica e insubstituível.

Indubitavelmente estamos nos referindo à instalação de uma cultura inclu-

siva, a qual implica mudanças substanciais no cotidiano escolar, para que possa-

mos, realmente, incorporar todas as diferenças na dinâmica educacional e cum-

prir o papel imprescindível que a escola possui no contexto social.

Ao pensar em uma educação inclusiva e em seu signi�cado, é preciso que 

os conteúdos sejam portas abertas para a aprendizagem de todos. De acordo 

com Connell, “ensinar bem [nas] escolas [...] requer uma mudança na maneira 

como o conteúdo é determinado e na pedagogia. Uma mudança em direção a 

um currículo mais negociado e a uma prática de sala de aula mais participa-

tiva” (2004, p. 27). Portanto, coloca-se o desa�o de se pensar formas diversas 

de aplicar o currículo no contexto da sala de aula e adequá-lo para que todos 

os estudantes tenham acesso ao conhecimento, por meio de estratégias e cami-

nhos diferenciados. Cada um pode adquirir o conhecimento escolar nas con-

dições que lhe são possibilitadas em determinados momentos de sua trajetória 

escolar (OLIVEIRA, 2013).

A prática educacional não pode limitar-se a tarefas escolares homogêneas 

ou padronizadas, as quais não condizem com a perspectiva inclusiva, uma vez 

que se preconiza o respeito à forma e à característica de aprendizagem de todos. 

Portanto, para ensinar a todos, é preciso que se pense em atividades diversi�ca-

das, propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que podem levar ao mesmo 

objetivo educacional.

Dessa forma, o professor poderá ter o apoio necessário para ser um pensador 

criativo que alia teoria e prática como vertentes indissociáveis do seu fazer e de 

sua atuação pedagógica, pensando sobre os instrumentos e estratégias a serem 

utilizados para levar todos os estudantes – sem exceção – ao conhecimento e, 

portanto, ao desenvolvimento de suas ações mentais, possibilitando-lhes acessar 

novas esferas de pensamento e linguagem, atenção e memória, percepção e dis-

criminação, emoção e raciocínio, desejo e sentido; não como atos primários do 
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instinto humano, mas como funções psicológicas superiores (FPSs), como pres-

crito na Teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 1996, 1997, 2000).

Nessa perspectiva educacional, as parcerias são essenciais e deman-

dam o trabalho colaborativo e articulado da equipe gestora e dos docen-

tes com pro�ssionais especializados que integram os Centros de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (CEFAIs) e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento 

para a Aprendizagem (NAAPA).

Além disso, e considerando que é inaceitável que crianças e adolescentes 

abandonem a escola durante o ano letivo, especialmente em uma realidade como 

a da Cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação de�niu o Acesso 

e Permanência como um de seus projetos estratégicos no Programa de Metas. 

A �nalidade da SME é fortalecer a articulação entre as escolas municipais e a 

rede de proteção social para garantir o acesso, permanência e aprendizagem dos 

estudantes mais vulneráveis a reprovação ou evasão escolar. Para alcançar essa 

�nalidade, há necessidade de um mapeamento do per�l dos estudantes reprova-

dos e/ou evadidos da Rede e de um acompanhamento da frequência pelos pro-

fessores, gestores das escolas e supervisores de ensino, além do Conselho Tutelar. 

Além dessas ações, o município busca a articulação entre as várias secretarias 

para atendimento a estudantes em situação de vulnerabilidade.

Pensar na proposta de um currículo inclusivo é, sem dúvida, um movimento 

que demanda a contribuição de todos os partícipes de uma Rede tão grande 

como a nossa. A qualidade dessa ação está na valorização da heterogeneida-

de dos sujeitos que estão em nossas unidades escolares e na participação dos 

educadores representantes de uma concepção de educação que rompe com 

as barreiras que impedem os estudantes estigmatizados pela sociedade, por 

sua diferença, de ter a oportunidade de estar em uma escola que prima pela 

qualidade da educação.  
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MATRIZ DE SABERES

A Matriz de Saberes tem como propósito:

Formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma socie-

dade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável.

A Matriz de Saberes indica o que crianças, adolescentes e jovens devem 

aprender e desenvolver ao longo dos seus anos de escolaridade e pode ser sinteti-

zada no seguinte esquema:

 Fonte: NTC - SME
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Descreveremos a seguir cada um dos princípios explicitados no esquema da 

Matriz de Saberes:

1. Pensamento Científico, Crítico e Criativo

Saber: Acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, pensa-

mento cientí!co, crítico e criativo;

Para: Observar, questionar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses; re#e-

tir, interpretar e analisar ideias e fatos em profundidade; produzir e utilizar 

evidências.

2. Resolução de Problemas

Saber: Descobrir possibilidades diferentes, avaliar e gerenciar, ter ideias originais 

e criar soluções, problemas e perguntas;

Para: Inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivos e agir de 

forma propositiva em relação aos desa!os contemporâneos.

3. Comunicação

Saber: Utilizar as linguagens verbal, verbo-visual, corporal, multimodal, artísti-

ca, matemática, cientí!ca, LIBRAS, tecnológica e digital para expressar-se, par-

tilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo;

Para: Exercitar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, compartilhar sabe-

res, reorganizando o que já sabe e criando novos signi!cados, e compreender o 

mundo, situando-se em diferentes contextos socioculturais.

4. Autoconhecimento e Autocuidado

Saber: Conhecer e cuidar de seu corpo, sua mente, suas emoções, suas aspirações 

e seu bem-estar e ter autocrítica;

Para: Reconhecer limites, potências e interesses pessoais, apreciar suas próprias 

qualidades, a !m de estabelecer objetivos de vida, evitar situações de risco, adotar 

hábitos saudáveis, gerir suas emoções e comportamentos, dosar impulsos e saber 

lidar com a in#uência de grupos.

5. Autonomia e Determinação

Saber: Organizar-se, de!nir metas e perseverar para alcançar seus objetivos;

Para: Agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer obstáculos 

e ter con!ança para planejar e realizar projetos pessoais, pro!ssionais e de inte-

resse coletivo.

6. Abertura à Diversidade

Saber: Abrir-se ao novo, respeitar e valorizar diferenças e acolher a diversidade;

Para: Agir com #exibilidade e sem preconceito de qualquer natureza, conviver 

harmonicamente com os diferentes, apreciar, fruir e produzir bens culturais 

diversos, valorizar as identidades e culturas locais.
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7. Responsabilidade e Participação

Saber: Reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsá-

veis para consigo, o outro e o planeta;

Para: Agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os 

direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã e perceber-se como 

agente de transformação.

8. Empatia e Colaboração

Saber: Considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os 

demais e tomar decisões coletivas;

Para: Agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios 

de convivência, solucionar con%itos, desenvolver a tolerância à frustração e pro-

mover a cultura da paz.

9. Repertório Cultural

Saber: Desenvolver repertório cultural e senso estético para reconhecer, valorizar 

e fruir as diversas identidades e manifestações artísticas e culturais e participar de 

práticas diversi)cadas de produção sociocultural;

Para: Ampliar e diversi)car suas possibilidades de acesso a produções culturais 

e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 

sociais e relacionais, desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, criati-

vidade, percepção, intuição e emoção.

A construção dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que cons-

tam nos componentes curriculares no Currículo da Cidade teve como referência 

a matriz de saberes.

TEMAS INSPIRADORES DO CURRÍCULO DA CIDADE

Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da 

sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam participar 

ativamente da transformação positiva tanto da sua realidade local, quanto dos 

desa)os globais. Temas prementes, como direitos humanos, meio ambiente, desi-

gualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder, 

populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, 

educação )nanceira, consumo e sustentabilidade, entre outros, precisam ser 

debatidos e enfrentados, a )m de que façam a humanidade avançar.

O desa)o que se apresenta é entender como essas temáticas atuais podem ser 

integradas a uma proposta inovadora e emancipatória de currículo, bem como 

ao cotidiano de escolas e salas de aula. Foi com essa intenção que o Currículo 

da Cidade incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pac-

tuados na Agenda 2030 pelos países-membros das Nações Unidas, como temas 
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política etc.) e à leitura, em um dinamismo dialógico que acolhe vozes de estu-
dantes e de docentes, da comunidade e outros parceiros da escola.

A experiência artística na escola promove o exercício da liberdade, tanto 
na forma de acesso aos signos culturais quanto em seu aspecto criativo. Uma 
linha em um projeto de trabalho didático pode ser a linha riscada, pintada, 
esticada, dobrada, marcada com um gesto, traçada na trajetória de um movi-
mento, a linha do tempo, das pautas da partitura, da faixa de pedestre, dos 
fios de alta tensão, dos fios da instalação e, inclusive, dos fios de nosso cabelo. 
A Arte lida com a potência latente, com o que poderá ser: um novo olhar, 
outra interpretação ou uma invenção.

Ao ensinar e aprender Arte no Ensino Fundamental, traçamos uma rota, mas 
não podemos prever todos os acasos, surpresas e novas rotas que possam emergir 
no processo, pois o ponto de partida da Arte é o mundo, mas seu território é o 
universo e tudo que nele existe, todas as suas múltiplas possibilidades e o que está 
para existir. Como trazê-la para dentro da escola com tempos e espaços determi-
nados? Eis o grande desa�o de um currículo!

CAMPOS CONCEITUAIS:  

UMA PROPOSTA TERRITORIAL DO CURRÍCULO DE ARTE

Um vasto campo permeado de vida. Tal como na natureza, na qual encontramos 
uma variedade imensurável de campos, assim é a Arte. O campo é um ambiente 
habitado por diferentes espécies de plantas e animais, com paisagens compostas 
por sons, cores, formas, texturas, cheiros e temperaturas. Cada campo é um esta-

do, sempre em movimento e transformação. Árvores ancestrais convivendo com 
brotos que acabaram de romper a terra em busca do sol. Animais que chegam de 
outros territórios e que, depois de se ocupar algum tempo, vão para novos cam-
pos. Os recursos hídricos e a topogra�a variam de acordo com cada ambiente e 
com o momento de cada um deles. 

Pensar o campo nos ajuda a pensar e a olhar a Arte, na qual coabitam muitos 
campos, com permutas, trocas e intercâmbios constantes de tudo o que os consti-
tui. O campo1 é uma imagem poética e conceitual que permite um olhar espacial 
para a vastidão da Arte nas escolas.

Quando cruzamos tempo e espaço, encontramos um estado, único e singu-
lar no ponto do cruzamento. Essa analogia também nos ajuda a olhar e pensar 
o componente curricular de Arte, como um conjunto de campos, cujo territó-
rio se modi�ca no tempo.

O pensamento curricular territorial no ensino de Arte tem seu desenvol-
vimento atrelado às pesquisas e trabalhos de Mirian Celeste Martins e Gisa 
Picosque (2012). Esse pensamento nos permite pensar conceitualmente sobre o 
componente de Arte em sua totalidade. Conceber o currículo como um espa-
ço tridimensional amplia as potencialidades, antes limitadas pela linearidade.  

1. A proposta dos campos como 
estados se inspira na proposta de 
Helena Katz (2005) do corpo como 
estado momentâneo de informações 
que se modi�cam continuamente. 
Com isso, propomos deslocar a soli-
dez daquilo que é para a plasticidade 
daquilo que está.
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A concepção do currículo de Arte não se apoia no aspecto cronológico (sequen-

cialmente histórico), mas, de forma mais abrangente, no aspecto geográ�co. 

Dessa maneira, inspirados nessas autoras, apresentamos um currículo com 

campos conceituais no lugar de eixos, diferentemente de como foi adotado nos 

outros componentes curriculares, pois consideramos os campos conceituais 

como espaços em permanente relação, preenchidos e atravessados pelas lingua-

gens artísticas e seus conhecimentos singulares não lineares.

Esse conceito vai ao encontro da proposta de currículo espiral, indicada em 

todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que possibilitam aos 

docentes uma visão de progressão no próprio ano e entre os ciclos de aprendiza-

gem. O pensamento territorial aponta também para uma visão de currículo que 

assume idas e vindas, desenvolvimento, aprofundamento e retomadas. Os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento não são exclusivos de um ponto do currículo 

(4º ano do Ciclo Interdisciplinar, por exemplo), podendo aparecer em diferentes 

momentos. Com isso, um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que tenha 

sido abordado em um momento, não exclui a possibilidade de ser revisitado mais 

adiante. A questão que se coloca é a ênfase em certos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento durante o percurso de aprendizagem dos estudantes. Essa tam-

bém é uma forma de se reforçar a plasticidade do currículo de Arte.

A de�nição dos campos conceituais se deu por meio da busca de diálogo 

do documento  Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral: 

Arte (SÃO PAULO, 2016) com as discussões trazidas pela Base Nacional Comum 

Curricular, doravante, BNCC. A partir desse estudo, foram estabelecidos qua-

tro campos conceituais, que atuarão nas quatro linguagens artísticas durante o 

mesmo número de bimestres do ano letivo.

 

Direitos de Aprendizagem Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)2

Campos Conceituais

Processos de criação Criação Processos de criação

Conhecimento e linguagem

Crítica

Linguagens artísticas

Práxis social

Reflexão

Inter-relação na interdisciplinaridade Saberes e fazeres culturais

Expressão artística e estética

Estesia

Experiências artísticas e estésicasExpressão

Fruição

2. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Terceira versão. Brasília: MEC, 2017. Disponível 
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 Junho. 2017.
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Encontramos, portanto, nos campos conceituais a herança conceitual daqueles 

que foram base para sua elaboração. Em resumo, processos de criação referem-se 

especialmente ao fazer artístico sob uma visão que não o restringe ao produto "nal, 

mas entende a Arte como um processo, no qual há um desdobrar-se sobre a poéti-

ca da matéria e das ações. Este campo conceitual refere-se tanto aos processos de 

criação dos estudantes quanto ao estudo dos processos de criação dos artistas, 

sublinhando a pesquisa (de materiais, temas, conceitos, referenciais, referências 

bibliográ"cas etc.), a imaginação, a experimentação, a repetição, o ensaio, o deva-

neio, os esboços e tantos outros elementos que constituem o processo de criar. 

Linguagens artísticas se voltam para o estudo das diferentes linguagens da Arte, 

suas conexões e hibridismos, seus elementos, aspectos poéticos e conceituais, a 

relação forma-conteúdo na Arte, a materialidade das obras, a leitura crítica da arte 

e sua contextualização. As dinâmicas sociais e culturais da Arte se encontram parte 

em linguagens artísticas e parte em saberes e fazeres culturais, que, para se desdo-

brar e re+etir sobre ela, vale-se de outras áreas de conhecimento como História da 

Arte, Literatura, Antropologia, Sociologia da Arte, Psicologia da Arte, Geogra"a, 

Ciência, Matemática, entre outras, caracterizando como o principal (mas não 

exclusivo) território de inter e transdisciplinaridade. Nele também marcam a histó-

ria e cultura afro-brasileira e indígena, e as questões relacionadas ao patrimônio 

artístico e cultural. Em experiências artísticas e estésicas, contrapomos a “busca 

do belo” no ensino de Arte e focalizamos a estesia3, “uma capacidade que permite a 

percepção, através dos sentidos, do mundo exterior (...) que suscita em absoluta 

singularidade uma experiência sensível com objetos, lugares, condições de existên-

cia, seres, comportamentos, ideias, pensamentos, conceitos” (MARTINS; 

PICOSQUE, 2012, p. 35). O que difere as experiências artísticas das estésicas é a 

intenção. Conforme descreveu John Dewey (2010), podemos ter uma experiência 

signi"cativa no contato com a natureza, mas é a intenção poética que confere a 

uma experiência seu caráter artístico. A experimentação de procedimentos artísti-

cos, improvisações, a exploração da materialidade e dos elementos das diferentes 

linguagens e a fruição artística (assim como a nutrição estética e a vigília criativa) 

são enfatizados neste Campo Conceitual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

E DESENVOLVIMENTO NO CURRÍCULO DE ARTE

Os campos conceituais: processos de criação, linguagens artísticas, saberes e faze-

res culturais e experiências artísticas e estésicas são propostos como os conceitos 

que transversalmente compõem o componente curricular de Arte. Assim, cada 

linguagem artística sustenta suas especi"cidades e, ao mesmo tempo, transita por 

conceitos gerais de toda área.

Observemos, como exemplo, a Arte nas ruas no campo conceitual dos sabe-

res e fazeres culturais. Temos músicos, dançarinos, performers, malabaristas e 

3. “Estesia: refere-se à experiência 

sensível dos sujeitos em relação 

ao espaço, ao tempo, ao som, à 

ação, às imagens, ao próprio corpo 

e aos diferentes materiais. Essa 

dimensão articula a sensibilidade e 

a percepção, tomadas como forma 

de conhecer a si mesmo, o outro 

e o mundo. Nela, o corpo em sua 

totalidade (emoção, percepção, 

intuição, sensibilidade e intelecto) é 

o protagonista da experiência”  

(BRASIL, 2017, p. 152).
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atores que fazem da rua seu local de atuação cultural. O espaço da rua implica 

uma dinâmica própria que envolve diferentes formas e estratégias de se relacio-

nar com o público, de cativar e manter sua atenção, de afetá-lo. Em especí�co, 

cada linguagem abrange desdobramentos diferenciados para seus fazeres artísti-

cos nas ruas. Ao projetar uma sequência didática, pode-se partir do geral para o 

especí�co, o caminho inverso ou propor situações de aprendizagem nas quais a 

presença dos aspectos gerais e especí�cos se movimentem em conjunto.

Em Arte, os campos conceituais não são formados por rígidas fronteiras, 

sendo complementares, interpenetram um ao outro. O campo global se dá na 

inter-relação dos locais que, sem perder a conexão com o todo, acabam por 

constituir glocais4 e não espaços isolados. Dessa maneira, os campos concei-

tuais são propostos de modo não hierárquico: não há território central ou 

com maior peso que outros. 

Nas indicações de objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, seguimos a mesma proposta dos campos conceituais. Cada um 

deles indica uma ênfase, o que não quer dizer que um conceito não apareça ao 

se enfatizar outro. Por exemplo, ao abordar saberes e elementos das linguagens 

artísticas, pode-se propor experimentações e fomentar o campo de processos de 

criação, mas a ênfase permanece no campo conceitual de linguagens artísticas. 

Os objetivos seguem o mesmo princípio. Um objetivo indicado em um ano pode 

ressurgir em outro, mas com uma ênfase diferente. Peirce, em livro publicado por 

Santaella (1994), defende que o pensamento cresce continuamente. Nesse cres-
cer, ocorrem repetições enquanto novas conexões são formadas. O próprio ato de 

repetir já pressupõe diferença e não uma volta ao mesmo tal e qual. Assim, pen-

samos o currículo de Arte como um crescer, num processo que envolve novida-

des e retomadas, conhecimento e reconhecimento, respeitando tempos e estados.

Da forma como propomos este currículo, podemos pensar tanto a área 

de uma forma global, quanto nas especi�cidades de cada linguagem artísti-

ca. Consequentemente, a Arte na rede de escolas municipais da Cidade de São 

Paulo poderá usufruir de uma base que abrange a todas as unidades escolares e, 

simultaneamente, preservar a diversidade de desdobramentos curriculares locais. 

Ações para a melhoria da qualidade do ensino de Arte poderão, portanto, ser 

elaboradas globalmente sem comprometer as singularidades de cada contexto.

Para cada ciclo foi concebido um quadro geral de objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento, evidenciando a inter-relação entre as linguagens em uma sín-

tese de objetivos comuns que apontam para um processo de ensino e de apren-

dizagem de Arte mais amplo. Estão igualmente salientadas as especi�cidades de 

cada linguagem em quadros de objetivos por ano de cada ciclo de aprendizagem.

Importante ressaltar que o Currículo da Cidade incorporou os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactuados na Agenda 2030 pelos países-

-membros das Nações Unidas, como temas inspiradores a serem trabalhados de 

forma articulada com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nos dife-

rentes componentes curriculares. Nos quadros de objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento há uma correspondência com os ODS relevantes para aquele 

4. Tomamos emprestado da 
Sociologia o termo “glocal”, mas  
não para nos referirmos aos nós  
de interação entre o local (social, 
econômico) e a globalização,  

e sim para a�rmar a presença  

do que é global/geral imbricado  

no que é local/especí�co no  

pensamento curricular territorial.
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objetivo, seja do ponto de vista temático quanto sob o olhar metodológico e de 

abordagens inovadoras de aprendizado.

Formas de integrar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com 

os ODS na prática escolar serão detalhadas no documento de orientações didá-

ticas dos diferentes componentes curriculares. Educadores e estudantes são 

protagonistas na materialização dos ODS como temas de aprendizagem e têm 

ampla liberdade para também criar projetos autorais a respeito, assim como 

buscar  parceiros, com o objetivo de promover maior cooperação entre os dife-

rentes atores sociais e da comunidade escolar na geração e compartilhamento 

do conhecimento e prática.
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