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Live: construindo caminhos e um olhar pedagógico sensível para 

toda a Cidade: Projeto educativo transformador 

 

O dia do plantio de sementes 

 

Por Profa. Vera Lúcia Guerra Teixeira 

     Coordenadora da EMEB “Profa. Ivone Gonçalves Canesqui” – Mococa – SP 

 

“Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento 

conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do 

sentimento de pertencer a espécie humana” 

       (Edgar Morin) 

 

Hoje, foi um dia de plantio na pequena Cidade de Mococa no interior de 

São Paulo. As sementes que foram semeadas não eram comuns e tinham 

texturas e formas diferentes. Entre tantas e tantas sementes, algumas poderiam 

ser rapidamente identificadas como a semente das ideias, da reflexão, da 

descoberta, da expectativa, da curiosidade, do otimismo, da esperança e da 

união, e o solo escolhido como o mais fértil para o plantio destas sementes 

especiais, foi a comunidade de professores atuantes na rede municipal de ensino 

de Mococa. 

Cada professor, se encontrou virtualmente, em uma live promovida pelo 

Departamento de Educação de Mococa em comunhão com a Unicamp na 

pessoa da Profa. Dra. Roberta Rocha Borges, do Núcleo de estudos em políticas 

públicas da Unicamp. O evento trouxe a público a ideia de um Projeto Educativo 

transformador para a Cidade de Mococa, com o propósito de envolver e unir, 

todos os segmentos da educação Municipal de Mococa desde a educação 

infantil até o Ensino médio. 

O encontro foi fabuloso e muito provocativo pois os professores 

interagiram através do chat sendo que a Coordenadora do departamento de 

Educação a Profa. Ma. Cynthia Trepodoro Honorato foi quem realizou as 

mediações entre os participantes e a formadora Dra. Roberta. 

Esta live marcou o início de um diálogo democrático entre os diferentes 

segmentos da educação que até então encontravam-se em “tempos e lugares 

distintos”. Esta oportunidade é um sonho antigo de muitos profissionais da 

educação e que hoje, no dia do plantio de sementes, começou a se tornar uma 

realidade. 

A Dra. Roberta não economizou otimismo e convidou a todos os 

professores de todos os segmentos, a darem as mãos para juntos enfrentarem 



desafios e provocar mudanças pedagógicas em favor do desenvolvimento 

integral do ser humano. Segundo a formadora, quando trazemos a potência da 

diversidade para a escola o trabalho se enriquece, pois as potencialidades de 

cada um são ingredientes para grandes transformações coletivas. 

As crianças e os jovens são muito especiais e precisam ter garantido os 

seus direitos de aprendizagem desde a educação infantil até o ensino médio e 

isto incluí investir para que os mesmos, sejam “seduzidos” a permanecerem na 

escola para terem a possibilidade de se formarem integralmente. 

O projeto educativo quando sonhado por todos, cria uma comunidade de 

aprendizagem onde é possível acolher diferentes saberes, diferentes pessoas e 

ainda identificar questões prioritárias que contribuem para a o pleno 

desenvolvimento humano.  

O professor, visto como um “solo resistente”, tem um papel muito 

importante na educação das meninas e dos meninos, pois o mesmo se encontra 

no “chão da escola” e por isto tem condições de promover o cuidado, o 

aprendizado e a formação humana através, da escuta ativa, do diálogo, do 

acolhimento e da empatia. 

O projeto educativo que se propõem concebe a educação como um direito 

do ser humano e uma responsabilidade da sociedade, mas não é qualquer 

educação, trata-se de uma educação significativa que dialoga com a prática 

democrática. 

Para que esta educação significativa se torne visível é necessário a união 

de todos; Prefeitura, equipe gestora, equipe escolar professores, meninos e 

meninas e também as famílias, com o único objetivo de projetar uma educação 

de qualidade para todos, e garantir sua continuidade e circularidade em todos os 

segmentos escolares e etapas de vida. 

Cada menina e menino são seres únicos e potentes, que precisam, 

merecem e tem o direito, de desfrutar de boas práticas educativas, não somente 

dentro da escola como fora dela, ou seja, também é preciso olhar para a Cidade 

e ver o que ela pode oferecer para os seres humanos que ali habitam. É 

necessário, “povoar” os espaços públicos que oportunizam saberes, desde 

praças públicas até bibliotecas pois, os ambientes, quando bem aproveitados 

são excelentes educadores até para se renovar a própria cultura da Cidade. 

As boas práticas educativas devem levar em consideração, a teoria das 

meninas e meninos e o olhar cuidadoso do professor provocador, pesquisador, 

reflexivo e mediador que promove relações entre os seres humanos e o 

ambiente. 

Portanto, neste dia produtivo de plantio, os professores receberam com 

bom grado as diversas sementes que neles foram semeadas e já sabem, que 

através de muitos estudos, pesquisas, curiosidades, documentação, parcerias, 

união, escuta, empatia e esperança, irão conseguir nutrir a comunidade de 

educação da cidade de Mococa para que ela cresça e se torne do tamanho de 

uma criança protagonista. 

 


