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Como elas podem ser enviadas?

Furtado – A princípio, os temas surgiram das 
necessidades sentidas por mim, em minha trajetória 
como formador docente, mas tenho recebido alguns 
pedidos específicos, como foi o caso do vídeo para 
reunião de pais. Nessa mesma área, lançaremos um 
novo vídeo em breve. Portanto, sugestões são sempre 
muito bem-vindas e podem ser enviadas pelo meu site 
(www.juliofurtado.com.br) por meio do link de contato.

EF – Entre os temas abordados, quais são 
os principais e de que forma eles ajudam os 
professores a se aprimorarem?   

Furtado – O vídeo campeão de audiência é O 
papel dos pais na educação dos filhos, com 40 mil 
visualizações no canal e 60 mil compartilhamentos 
na Fan Page. Esta marca é bastante coerente com as 
dificuldades que observo nas escolas, que deveriam 
manter uma interação saudável com família. Por 
isso, também é necessário um resgate do papel 
específico de cada uma, para não cairmos em situações 
equivocadas e até ingênuas como as que vemos 
postadas nas mídias sociais, afirmando que o papel 
da escola é ensinar e o da família é educar. Escola e 
família ensinam e educam cada uma no seu contexto. 
Acredito que o vídeo contribua para essa discussão. O 
segundo e terceiro vídeos mais vistos e compartilhados 
são sobre como fazer os alunos aprenderem de forma 
significativa, o que, a meu ver, é o principal desafio dos 
professores. Esses vídeos ajudam a compreender como 
fazer isso na prática.

EF – De que maneira o canal já está sendo 
usado nas reuniões pedagógicas e nos momentos 
de formação continuada dos professores?

Furtado – Em todos os lugares em que vou 
ministrar palestras, encontro professores que dizem 
que me conhecem de vídeos, que seus coordenadores 
usaram em reuniões pedagógicas. Em geral, eles falam 
que, após assisti-los, discutem o tema e leem um texto 
de apoio para aprofundamento, o que é exatamente 
a nossa intenção: discutir os temas em nível prático 
e motivá-los a aprofundar em nível teórico. Alguns 
coordenadores até me encaminham e-mails pedindo 
textos de apoio, que eu disponibilizo em meu site.

EF – O senhor já fez um balanço de seu 
próprio trabalho junto aos professores? O que 
apurou de efetivo?

Furtado – Estamos preparando uma avaliação que 
será encaminhada por e-mail, agora em dezembro, 
quando o canal fará um ano de lançado, com o objetivo 
de detectar os pontos a serem aperfeiçoados e os temas 
de maior expectativa dos professores e coordenadores. 

EF – Se a escola ainda não se atentou para a 
existência do canal, o que o professor que já o 
conhece pode fazer para levá-lo até a coordenação 
pedagógica, a fim de propagar conhecimento para 
os demais colegas de profissão?

Furtado – A resposta é simples. Basta 
apresentá-lo à coordenação como uma fonte 
possível de estudos para os momentos de formação 
continuada. Acreditamos que ao chegar através dos 
professores, os coordenadores já terão boa parte 
do caminho percorrido que é a motivação para 
o processo. Assim como o professor deve buscar 
nos alunos elementos que os motivem, a gestão 
pedagógica também precisa fazer o mesmo com 
relação aos professores! 

Entrevista 

Graças o educador Júlio Furtado, que 
lançou um projeto multimídia para 
ajudar os docentes em sua prática diária, 

gestores escolares encontraram um meio para 
estimular o professor a se interessar pela formação 
continuada. Tal recurso, já disponível para qualquer 
escola, refere-se ao do canal de YouTube Sala dos 
Professores, cuja principal característica é oferecer 
vídeos de curta duração, postados quinzenalmente, 
que apresentam minipalestras sobre temas 
essenciais para o aprimoramento da prática docente 
em sala de aula, entre os quais aprendizagem 
significativa, leitura, escrita, relação professor-aluno, 
desenvolvimento de competências em sala de aula, 
gestão da disciplina, avaliação da aprendizagem, 
além de outros assuntos inerentes à Educação. Na 
entrevista que segue, o próprio idealizador do 
projeto nos explica outros detalhes de extrema 
importância para a utilização do canal. 

Guia Prático para o Professor do Ensino 
Fundamental I –  Qual foi o objetivo do senhor 
ao criar o Canal Sala dos Professores?

Júlio Furtado – Em meus 25 anos de andanças 
pelo Brasil, dando cursos e palestras para professores, 
gestores e coordenadores pedagógicos, pude perceber 
claramente algumas das maiores dificuldades da 

escola e, entre elas, está à realização de uma efetiva 
formação contínua de professores. Segundo os 
gestores escolares, os coordenadores pedagógicos 
têm muita dificuldade em mobilizar os professores 
para a formação, já que os próprios professores 
acham tais encontros desinteressantes e fora de 
suas reais necessidades e interesses. Por sua vez, os 
coordenadores pedagógicos também falam da imensa 
dificuldade de fazer com que os professores estudem 
as teorias, tão importantes para respaldar a prática. 
Diante desse quadro, criamos um canal de vídeos de 
curta duração, entre 10 e 30 minutos, sobre questões 
inerentes à prática docente que podem ser usados nos 
momentos de formação continuada dos professores, 
de forma a torná-los mais efetivos. 

EF – A quem o canal se destina e de que 
forma vem sendo feita a divulgação dele?

Furtado – Além de gratuito, o canal é voltado 
para educadores de todos os níveis de ensino, em 
especial, para os que coordenam a ação docente nas 
escolas. Ele vem sendo divulgado no Facebook, através 
de e-mails para escolas e Secretarias de Educação, 
e por ações colaborativas, do tipo boca a boca. 
Escrevemos, também, alguns textos para revistas e 
jornais, falando do assunto, a fim de divulgar o canal.

EF – Como o senhor levanta os temas para 
elaborar os vídeos? Sugestões são aceitas? 

Sobre o 
entrevistado        
Júlio Furtado é Mestre em 
Educação pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Pós-graduado em 
Orientação Educacional, 
Doutor em Ciências da 
Educação, Diplomado em 
Psicopedagogia pela 
Universidade de Havana, 
Cuba, e Graduado em 
Pedagogia. Para melhor 
conhecer o trabalho dele, 
enviar sugestões para 
vídeos e até entrar em 
contato, acesse: 
www.juliofurtado.com.br
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Objetivo:
H Apresentar aos gestores 
escolares um canal de 
qualificação on-line para 
o corpo docente da escola 
em que atuam.  

Faixa etária: gestores 
escolares, coordenação 
pedagógica e professores 
em geral.

O Canal Sala dos Professores vem demonstrar que a formação 
continuada dos docentes pode ser bem interessante!

Formação 
contínua on-line
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Na web   
Para conhecer, compartilhar 
e também divulgar o Canal 
Sala dos Professores, basta 
acessar o seguinte link: 
www.youtube.com/channel/
FgAwIBR_1ANS3etU9xvQ

Dica
importante!   
Você conhece a Rede 
Nacional de Formação 
Continuada de Professores? 
Ela foi criada em 2004 com o 
objetivo de contribuir para a 
melhoria da formação dos 
professores. Seu público-alvo 
prioritário é os docentes de 
educação básica dos sistemas 
públicos de educação. Suas 
principais áreas de formação 
abrangem alfabetização e 
linguagem, educação 
matemática e científica, 
ensino de Ciências Humanas 
e Sociais, Artes e Educação 
Física, para as quais o 
Ministério da Educação, além 
de oferecer suporte técnico e 
financeiro, tem o papel de 
coordenador do 
desenvolvimento do 
programa, que é 
implementado por adesão, 
em regime de colaboração, 
pelos estados, municípios e 
Distrito Federal. Para mais 
informações, contate: 
Secretaria de 
Educação Básica
Diretoria de Apoio 
a Gestão Educacional
Telefone: 
0800 -616161, opção 7
E-mail: rede-seb@mec.gov.br




