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Perguntei: Você tem alguma ideia de como é
possível viver?
Acredito que há dois modos – me respondeu – : a
duras penas ou valendo a pena.
Disse: é curioso, sempre está presente a pena.
Sim – me disse – porém a pena não é a tristeza, mas
sua melhor cor, seu melhor ardor.
A que se refere? Interroguei.
As coisas que valem a pena – meditou – parecem se
acabar para recordarmos que há um limite, que
nada é para sempre, que o mais belo não pode ser
eterno nem infinito.
Compreendo – disse – : se vive a duras penas
quando não se experimenta aquelas coisas que
valem a pena.
Exato – concluiu – : sim nada se faz por temor a
pena que vale, somente se vive entre penas duras.
Obrigado – respondi –.
E fui atrás de todo aquilo que ainda vale a pena.

(Skliar, 2017)



Trabalhar em e pela escola “a duras penas”

Trabalhar em e pela escola PORQUE VALE A PENA



(Calvo, 2016)

ESCOLARIZAÇÃO

Deve ser

Ignorância é censurada

Resposta

Evitar o conflito

Objetividade como argumento para obrigar

Regras imutáveis

Linguaje escolar para nomear a realidade

Tempos e espaços únicos

Escola colonizada e colonizadora que separa, desconecta, artificializa e entorpece a
aprendizagem, superficializando a vida de cada uma das crianças que a vivencia.

Escola como produto da
sociedade em que
vivemos

Escola que reproduz as
lógicas coloniais, que
inferioriza outrem e que
determina as formas de
pensar e amar.



Juan Manuel: um menino de 4
anos que não sabia os números e
que lidera “um motim
educacional”



(Calvo, 2016)

EDUCAÇÃO

Aceitar a casualidade, as contradições e a incerteza

Coerência entre o que se diz que e o que se faz

Não ditar o deve ser assim, mas possibilidades de como fazer com todos

Os conteúdos não são compartimentos estanques, estão relacionados

Pedagogia da pergunta, não da resposta

Regras mutáveis

Gerar diferentes espaços e tempos para diferentes formas de aprender

Aceitar que nem tudo é controlável: criatividade
Deixar florescer subjetividades: inovação
O diferente não é o oposto, somente algo distinto



O QUE PODEMOS FAZER?



(Peñalosa, 2015)

COMO QUEREMOS SOBREVIVER?

COMO QUEREMOS VIVER?





A CIDADE COMO TERRITÓRIO EDUCATIVO

CIDADE COMO EXPRESSÃO DA VIDA



“A maior capacidade da cognição vivente consiste, em grande medida,
em propor as questões relevantes que vão surgindo em cada momento de
nossa vida” (Varela, 2005: 89)

“A inteligência tem deixado de ser a capacidade para resolver problemas para
ser a capacidade de ingressar em um mundo compartilhado” (Varela, 2005: 110)

“As estruturas cognitivas emergem dos modelos sensório-motores recorrentes que
permitem que a ação seja guiada perceptivamente” (Varela, 1992: 203).

CIDADE COMO EXPRESSÃO DA VIDA



TRANSPORTE ATIVO E CIDADE: COMPLEXA TRAMA RELACIONAL

ESPAÇOS (ARQUITETURA E NATUREZA)

SONS

SEGURANÇA

APRENDER COM:

FAZER ATIVIDADE FÍSICA

SER E ESTAR COM OUTROS/AS

VIVER A CIDADE

ALGUMAS POSSIBILIDADES

AROMAS
AUTONOMIA



TRANSPORTE ATIVO E CIDADE: QUEM DECIDE?

É TAMBÉM, E SOBRETUDO,
UMA DECISÃO POLÍTICA…

PROFISSIONAIS

MENINOS E MENINAS

PAIS E MÃES

A cidade como espaço público



NOSSA PROPOSTA

VIDA COTIDIANA E APRENDIZAGENS ESCOLARES DESDE O TRANSPORTE ATIVO:



TRANSPORTE ATIVO

COLABORAÇÃO INTERDISCIPLINAR E COMUNITÁRIA

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA PARA A GERAÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA ATIVA (PROVAVELMENTE DIMINUIÇÃO
DE SOBREPESO E OBESIDADE, O QUE TANTO INTERESSA A EDUCAÇÃO FÍSICA CHILENA)

TRABALHO COLABORATIVO FAMÍLIA E COMUNIDADE: CONSTRUINDO VIAS SEGURAS



Arte: Criar trabalhos de arte com propósito expressivo pessoal e baseados na observação do entorno. 
Fotografando A CIDADE – SUA CIDADE.

Música: escutar qualidades do som (altura, timbre, intensidade, duração). Escutando diferentes sons na vivência da cidade e 
gravando-os (tecnologia). Pássaros, cachorros, automóveis, etc...

Linguagem: escrever frequentemente, para desenvolver a criatividade e expressar suas ideias, textos como poemas, diários de vida, 
contos, anedotas, cartas, comentários sobre suas leituras, etc. Em nosso caso diários de bicicletas. 

História, geografia e ciências sociais: ler e comunicar informação geográfica através de distintas ferramentas (mapas, entre outros). 
Construindo rotas junto aos estudantes.

Tecnologia: usar internet e buscadores para localizar, extrair e armazenar informação, considerando a segurança da fonte. 
(Google maps e compartilhamento do trabalho em nuvens)

Matemática: Empregar diversas estratégias para resolver problemas e alcançar respostas adequadas, como a estrategia dos 4 
passos: entender, planejar, fazer e comprovar. 

- OFICINA DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BICICLETAS
- OFICINA PARA APRENDIZAGEM DO USO DA BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE
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