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                                         Resumo 

 

 

 

O objeto de estudo da presente pesquisa é a Reforma Curricular do Estado de São 
Paulo, implantada na gestão 2007-2010 na rede pública estadual no seu encontro 
com uma unidade escolar. Sem dar voz às escolas e aos professores o novo 
currículo foi implantado num clima de muito descontentamento dos que atuam nas 
escolas públicas da rede estadual.  Com o discurso de garantia de uma base comum 
de conhecimentos e competências, para que as escolas funcionem efetivamente 
como uma rede, o currículo oficial foi implantado a principio como proposta, se 
consolidando como currículo oficial no inicio de 2010. Nesse contexto a pesquisa 
desenvolvida teve por objetivo compreender o processo vivido pela Escola Estadual 
Fênix com a implantação do Programa São Paulo Faz Escola, pelo governo paulista 
na gestão 2007-2010. No desenvolvimento da pesquisa procuramos  compreender 
como se deu a construção pela escola de seu currículo no contexto de implantação 
de um currículo unificado. Além de entender como os professores,  principais atores 
na implementação da Reforma Curricular, exercem sua autonomia docente e o 
impacto da Reforma Curricular no  Projeto Político Pedagógico da Escola, buscamos 
também depreender se o modo como a escola está organizada interferiu no impacto 
dessa reforma educacional. A pesquisa qualitativa utilizou-se também de 
documentos e bibliografia acadêmica sobre o tema. A coleta de dados  desenvolveu-
se através da técnica de grupo focal. Os resultados apontaram no caso da escola 
analisada que o impacto da Reforma Curricular do Estado de São Paulo (gestão 
2007-2010), foi negativo provocando ruptura no trabalho coletivo da escola e na 
autonomia docente.  Espera-se, com este estudo, levar à Escola Fênix e à rede um 
texto que auxilie a reflexão na direção da construção do seu coletivo. 

 
Palavras – chave: Reforma Curricular. Trabalho Coletivo. Projeto Político 
Pedagógico. Autonomia Docente. 

 

 

 

  



Abstract 

 

 

 

 

The study object of the present research is the Curricular Reform of the State of São 
Paulo, implanted in the administration 2007-2010 in the state public net, in its 
encounter with a school unit. Without giving voice to the schools and the teachers, 
the new curriculum was implanted in a climate of a lot of dissatisfaction of the ones 
that act at the public schools of the state net. With the speech of warranty of a 
common base of knowledge and competences, for the schools to work as a net, the 
official curriculum was implanted firstly as proposal, consolidating as official 
curriculum in the beginning of 2010. In this context, this research had for objective to 
understand the process lived by the Fênix School State with the implantation of the 
Program São Paulo Does School, for the government from São Paulo in the 
administration 2007-2010. In the development of the research, we tried to understand 
how the construction of the curriculum happened for the school, in the context of 
implantation of an unified curriculum. Besides understanding as the teachers, main 
actors in Curricular Reform‟s implementation, exercise their educational autonomy 
and the Curricular Reform‟s impact in the Political-Pedagogic Project of the school, 
we also looked for to infer the way as the school is organized interfered in the impact 
of that education reform. The qualitative research also used documents and 
academic bibliography on the theme. The data collection grew through the technique 
of focal group. The results appeared, in the case of the school analyzed, that the 
impact of the Curricular Reform of the State of São Paulo (administration 2007-2010) 
was negative, provoking rupture in the collective work of the school and in the 
educational autonomy. It is waited, with this study, to take to the Fênix School and 
the net a text that aids the reflection in the direction of the construction of their 
collective. 
 
Keywords: Curricular Reform. Collective work. Political-pedagogic project. 
Educational autonomy.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao rever o processo de construção desta pesquisa, ficou-me a impressão de 

algo nascido de uma inquietação cujo início deu-se muito antes que ela fosse 

pensada enquanto realidade.  

Ao longo de minha trajetória profissional como educadora, Professora Titular 

de Educação Básica na disciplina Educação Artística, vivenciei diversos momentos 

dessa inquietação, oriundos das reflexões feitas sobre o meu fazer pedagógico, o 

currículo desenvolvido com os alunos e a proposta de educação a ser desenvolvida 

pela escola pública. 

Toda minha formação escolar teve lugar no interior da escola pública. 

Comecei meus estudos em uma escola próxima à minha residência, onde cursei os 

quatro primeiros anos da Educação Básica. Os sete anos seguintes foram cursados 

em outra escola, localizada em um bairro distante de minha residência, cujo acesso 

requeria a utilização de transporte coletivo. 

Foram anos muito significativos no meu processo de formação. Durante essa 

fase, pude contar com a atenção e a doação de diferentes professores que muito 

influenciaram o meu desenvolvimento educacional. Com o auxílio desses 

profissionais, adquiri competências e habilidades que me possibilitaram ser uma 

educadora inquieta que busca novos conhecimentos. 

Terminadas essas fases, chegou o momento da escolha profissional e, como 

muitos jovens dessa época, não tinha a segurança necessária sobre o caminho a 

ser seguido. Meu último ano no antigo 2o Grau havia me trazido muitas dúvidas a 

respeito da formação a ser escolhida. Enveredei pelo caminho da Arte, porém em 

um curso de Design. Estudei até o quinto período; no entanto, ao começar a 

enfrentar as primeiras dificuldades ligadas à questão de estágio e de colocação no 

mercado de trabalho, repensei minha opção e me decidi por uma mudança. Foi 

assim que me transferi para o curso de Licenciatura em Educação Artística, na 

mesma Universidade. 
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Durante os anos de formação nesse curso, estagiei em escolas da Rede 

Estadual de Ensino, oportunidade em que pude adquirir uma pequena visão sobre 

os processos de ensino-aprendizagem. O fazer docente, no entanto, somente foi 

sendo construído anos depois, quando já formada e trabalhando como professora. A 

partir daí, passei a refletir sobre a minha ação em um processo constante de 

reflexão e de indagações acerca do meu próprio fazer. 

Essa reflexão sobre minha práxis despertou-me para novas possibilidades de 

formação e de atuação profissional. Enxerguei no curso de Pedagogia algumas 

possibilidades de respostas às questões que me inquietavam ao refletir sobre minha 

prática e meu papel diante do aluno.  

A constante necessidade de respostas para as dúvidas e questões que 

surgiam no decorrer do curso de Pedagogia me levou a, ao término dele, procurar 

outros cursos, que possibilitassem ampliar minha visão da educação. Dessa forma, 

iniciei pós-graduação lato sensu em Gestão Educacional oferecido por uma 

Universidade  pública do Estado de São Paulo, em convênio com a Secretaria da 

Educação paulista e, em seguida, pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia.  

Além de ministrar aulas em escola da Rede Estadual de Ensino como 

professora contratada, ocupei a função de supervisão pedagógica em creches da 

Rede Municipal, como profissional contratada, até o momento em que ingressei na 

Rede Estadual como Professora de Educação Básica concursada. 

Durante dois anos, permaneci como Professora Titular de cargo e, nesse 

período, as inquietações sobre minha atuação docente somaram-se aquelas 

atinentes às questões do currículo da disciplina de minha formação, bem como do 

currículo enquanto objeto de transformação em uma perspectiva de uma construção 

social. Essas indagações me possibilitaram a experiência de atuar, por um breve 

período, como Professora Coordenadora Pedagógica nos níveis de Ensino 

Fundamental e Médio, na mesma escola onde ingressei. Por consequência, pude 

ampliar a compreensão dos processos educativos escolares e, ao mesmo tempo, 

refletir e questionar as políticas públicas para a educação, no contexto do sistema 

paulista. 

Minha experiência como Professora Coordenadora Pedagógica teve curta 

duração, pois, logo assumi o cargo de Supervisora de Ensino concursada, na 
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Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes. Embora pertencente à Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, Mogi das Cruzes é considerada cidade 

interiorana, com uma realidade diferente da existente na capital paulista. Atuei nessa 

Diretoria durante sete meses, oportunidade em que pude ampliar o olhar sobre as 

engrenagens que movem as políticas educacionais. 

Mediante processo de remoção interna, passei a exercer as funções de 

Supervisora de Ensino em escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo, na 

jurisdição da Diretoria de Ensino Região Leste 1, localizada no bairro do Tatuapé. 

Essa DER é responsável pelas escolas situadas nos bairros de Cangaíba, Penha, 

Ponte Rasa, Vila Jacuí, Ermelino Matarazzo, Itaquera, Itaim Paulista e Cidade 

Tiradentes. 

No desenvolvimento das funções pertinentes a esse cargo de Supervisão, 

estive responsável pelo acompanhamento de determinado número de escolas 

públicas e privadas, tendo como principal incumbência a garantia do cumprimento 

das diretrizes educacionais do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

Vivenciei no cotidiano da ação supervisora a dicotomia que se impõe a esse 

fazer – de um lado, o de garantir a plena execução das ações centradas nas 

políticas e projetos emanados dos diversos departamentos da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) em conformidade com os ditames 

ideológicos que permeiam o Governo do Estado de São Paulo e, de outro, o de 

analisar criticamente essas políticas e me posicionar diante delas. 

No exercício dessa ação supervisora, permaneci durante seis anos e, no 

decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, fui nomeada para responder pela 

Diretoria de Ensino Região Leste 1, à qual estou vinculada. Como Dirigente Regional 

de Ensino, no entanto, as inquietações e indagações atuais são similares àquelas 

que já fazia e que me conduziram ao desenvolvimento desta pesquisa.  

Ao observar as constantes reformas educacionais promovidas pelas 

instâncias de poder, que estruturam as diferentes Redes de Ensino, como 

pesquisadora, não pude deixar de me inquietar diante dos impactos que essas 

reformas provocam no cotidiano escolar. 

As indagações que deram corpo ao problema desta pesquisa tiveram origem 

no processo de reflexão acerca do impacto provocado no cotidiano escolar com as 



19 

 

reformas curriculares implantadas pelos diferentes governos à frente do Estado de 

São Paulo. 

Nos últimos 16 anos (1995-2011)1, o Estado de São Paulo tem proposto 

reformas educacionais direcionadas às demandas econômicas.  

A opção feita pelos governantes paulistas nesse período se afina com o 

contexto da globalização econômica, que sob a hegemonia capitalista tem orientado 

a adoção de políticas neoliberais de caráter supranacional. Dessa forma, todas as 

relações passam a ser desencadeadas sob a ótica da produtividade. A educação, 

nesse processo, é compreendida como instrumento por meio do qual se molda a 

força produtiva 

Como São Paulo não tem um plano estadual de Educação, a opção que tem 

sido feita privilegia projetos que não consideram a verdadeira inclusão de todos e a 

educação escolar como requisito essencial para a formação de cidadãos 

responsáveis pela construção de uma sociedade com qualidade social. 

Nessa direção, a Secretaria de Estado da Educação paulista tem 

implementado reformas educacionais a partir de sistemas centralizados de avaliação 

e de controle do currículo em uma lógica de regulação da educação. 

Nesses últimos anos, o professor tem sido colocado apenas no patamar de 

aprendente, sendo desconsiderados os  seus conhecimentos anteriores e sua 

experiência adquirida no exercício profissional. A última reforma, implantada em 

2008, desloca o foco de preocupação da docência para a gestão escolar, papel ao 

qual é atribuída a responsabilidade maior por todo o processo de ensino, inclusive a 

de formar o formador. 

Ao se apropriar da lógica empresarial que busca nos processos avaliativos 

soluções para as crises organizacionais, o Estado de São Paulo tem se apropriado 

de avaliações externas para tentar garantir os seus objetivos. O Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), implantado em 

1996, é utilizado como um dos critérios para o estabelecimento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), que define 

                                                             
1
 Governos filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
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anualmente as metas a serem cumpridas por unidade escolar e permite ainda o 

ranqueamento das escolas desse sistema de ensino.  

O Idesp ainda é utilizado como critério2 para o pagamento do bônus referente 

ao desempenho dos profissionais das escolas que alcançam as metas definidas 

como parte da política de valorização do magistério. Essa opção estabelece um 

clima organizacional de desprestígio desses profissionais, em particular nas escolas 

com baixos índices.  

No processo de reforma da educação paulista, o Governo Serra (2007-2010) 

implanta a Proposta Curricular do Estado de São Paulo para os níveis de Ensino 

Fundamental e Médio na Rede Pública, como parte de um conjunto de ações 

formadoras da política de reforma local.  

O discurso utilizado para defesa da Proposta é o da garantia de uma base 

comum de conhecimento e competências, com o objetivo de que as escolas 

funcionem efetivamente como uma Rede. A partir de 2010, o que era Proposta 

passa a figurar nos documentos emitidos pela SEE/SP como Currículo Oficial das 

escolas públicas paulistas. 

O “novo” currículo foi implantado de maneira unilateral, criando um processo 

dissimulado em relação ao papel do profissional da educação, que passou a figurar 

mais como executor de um projeto, uma vez que teve excluída a sua participação na 

concepção desta. 

A reforma curricular implementada percebe a escola a partir de uma lógica 

instrumental e restringe a compreensão da educação e seus processos formativos a 

uma modalidade de ensino centrada na transmissão de conhecimentos, limitando os 

sujeitos a aprendizes e o conhecimento a produto. Nessa política de ensino, são 

enfatizados os resultados e não o processo de aprendizagem. 

Com um entendimento equivocado sobre o papel do professor e dos gestores 

escolares, a reforma implantada, por meio do Programa São Paulo Faz Escola, 

desvela a concepção de currículo adotada pelo Governo do Estado de São Paulo, 

que se distancia da concepção de currículo enquanto construção coletiva, 

                                                             
2
 De acordo com manifestação do Secretário de Estado da Educação, Herman Voorwald, expressa 

em encontro mantido com servidores das escolas em 18 de maio de 2011, esse critério não será 

considerado a partir de 2012.  
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fundamentada na crítica da realidade e direcionada para a solução dos problemas 

da sociedade. 

Nessa perspectiva, a reforma curricular se apresenta como uma ameaça à 

autonomia da escola, ao desconsiderar sua proposta pedagógica, na qual as 

particularidades e necessidades constituem as bases para sua construção.  

A partir desse quadro criado com a implantação da Reforma Curricular (2007-

2010), vários questionamentos circularam no interior da Rede. Com o olhar 

direcionado para o cotidiano escolar como Supervisora posteriormente, como 

Dirigente Regional de Ensino, e como pesquisadora, passei a observar o impacto 

dessa Reforma nas escolas. 

Nesse contexto profissional, minha atenção se voltou em particular para o 

cotidiano escolar em face das reformas implantadas a partir de 2008. Despertou-me 

a atenção o limite imposto à autonomia das escolas públicas no que tange à sua 

organização curricular. 

Vivenciei a implementação de uma reforma educacional cujo ápice ocorreu 

com a unificação do currículo nas escolas públicas, por meio de ações unilaterais 

que não tomaram em conta a particularidade das escolas, suas realidades, o 

público-alvo de suas ações, e que desconsiderou os profissionais da educação ao 

limitá-los a executores dessa reforma. Essa vivência provocou-me alguns 

questionamentos: Como a escola pode construir o seu currículo mesmo em um 

contexto de implantação de um currículo unificado? Como os professores, principais 

atores na implementação dessa reforma, exercem sua autonomia docente? Qual 

seria o impacto de uma reforma curricular implantada pela SEE/SP no projeto 

político-pedagógico (PPP) da escola? Em que medida o modo como a escola está 

organizada interfere no impacto de uma reforma educacional, concebida de maneira 

unilateral? 

No cenário apresentado, minha atenção dirigiu-se, em especial, para uma 

escola, pertencente a essa Diretoria de Ensino (DE), cuja supervisão não estava sob 

minha responsabilidade. No entanto, era de meu conhecimento, e do conhecimento 

de todos naquela DE, o destaque dessa escola ao longo dos últimos anos em 

decorrência do histórico de construção de um PPP diferenciado e do 

desenvolvimento de ações em consonância com o seu projeto, apoiado em uma 
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organização curricular embasada em princípios filosóficos contrários aos das 

políticas adotadas pelo Governo paulista. Ao buscar mais detalhes, soube que essa 

unidade escolar possui um grupo de profissionais com uma longa vivência de 

construção coletiva das práticas pedagógicas e do PPP. As questões surgidas, a 

respeito do impacto da Reforma na organização dessa escola, na sua autonomia, 

em seu PPP, despertaram-me o interesse em compreender como essa unidade 

escolar estaria se organizando após a implantação de uma política que privilegia a 

meritocracia, com um currículo único, padronizado e construído nos gabinetes da 

SEE/SP. 

Apoiado nessas indagações, este trabalho se constitui em uma investigação 

científica de natureza qualitativa, com a finalidade de obter um conhecimento mais 

amplo a respeito do impacto da Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2007-

2010) nessa determinada escola da Rede Estadual paulista. 

Ao averiguarmos a história dessa unidade escolar objeto do presente estudo, 

que de agora em diante será designada EE Fênix, ou simplesmente Fênix, 

detectamos em sua trajetória resistências às imposições autoritárias emanadas das 

instâncias centrais de poder. Essa resistência, provavelmente, herdada de uma 

história de lutas travadas pelos moradores do bairro na qual se encontra localizada, 

é uma luta pela sobrevivência e pela manutenção de sua identidade.  

A EE Fênix trava uma luta cotidiana para manter sua identidade, sua 

autonomia e seu caráter coletivo, tendo, em várias ocasiões, de recomeçar, para se 

manter firme e não se perder nesse processo. Resistiu aos ditames de diferentes 

governos, que tentaram implantar políticas educacionais de desrespeito à unidade 

escolar. Essa escola não interrompeu os projetos implantados nas diferentes 

gestões e hoje tem avançado, alcançando uma unidade e uma coletividade que lhe 

permitem exercer sua autonomia na construção do próprio currículo, formatado com 

base em seu projeto político-pedagógico, forjado em um processo coletivo. 

Este estudo tem por escopo compreender o processo vivido pela EE Fênix 

com a implantação do Programa São Paulo Faz Escola, pelo Governo paulista, na 

gestão 2007-2010. 

Apropriamo-nos dos princípios da pesquisa qualitativa, que, de acordo com 

Lüdke e André (1986, p. 11), “tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
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dados e o pesquisador como seu principal instrumento”,  procuramos aprofundar a 

visão sobre o impacto gerado pela implantação de um currículo unificado, com a 

finalidade de compreender os processos vividos no interior da Fênix. 

Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa se define a partir do contato direto 

entre o pesquisador e o ambiente investigado, com o propósito de compreender os 

fenômenos e o contexto no qual estes ocorrem, tendo maior importância o processo 

do que o produto. Para Chizzotti (2010, p. 28): 

 [...] o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos 
e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 
convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível. Após este tirocínio, o autor 
interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 
perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou 
ocultos do seu objeto de pesquisa. 

No desenvolvimento da investigação, em primeiro lugar fizemos uma 

pesquisa exploratória, entrevistando a Diretora da EE Fênix, com o objetivo de 

levantar informações sobre o objeto de pesquisa e, com isso, delimitar o campo de 

trabalho e a contribuição na tomada de decisão acerca das questões que 

mereceriam maior atenção e investigação no estudo. 

Realizamos, em um segundo momento, pesquisa documental, para 

complementação das informações obtidas anteriormente. Para essa análise, 

recorremos a Leis e Decretos sobre a EE Fênix e, ainda, aos Planos de Gestão da 

Escola, elaborados em diferentes momentos. Para Lüdke e André (1986, p. 38), “a 

análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir 

de questões ou hipóteses de interesse”, como fonte de informação. E as autoras 

ponderam: 

 [...] os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 
podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 
declarações do pesquisador. Representem ainda uma fonte “natural” 
de informação. Não são apenas uma fonte de informação 
contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 
informações sobre esse mesmo contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 
39) 

A coleta de dados foi feita com o emprego da técnica de grupo focal, uma vez 

que esse é um bom instrumento de levantamento de dados para investigações em 

ciências sociais e humanas. A técnica teve por objetivo captar, no grupo no qual foi 
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realizada, conceitos, sentimentos, atitudes, experiências e reações que não 

poderiam ser coletados com o emprego de outro método.  

Para Gatti (2005, p. 7), “um grupo focal é um conjunto de pessoas 

selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é 

objeto de pesquisa, a partir de sua experiência profissional”. Esse grupo é composto 

por pessoas que estão envolvidas em algum tipo de atividade coletiva. 

O trabalho com grupo focal permite-nos compreender os processos de 

construção da realidade, feitos por determinados grupos sociais, além de nos 

possibilitar a compreensão de suas práticas cotidianas, suas ações e reações. 

Conforme aponta Gatti (2005, p. 11), esse tipo de trabalho: 

 Constitui-se uma técnica importante para o conhecimento das 
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma 
dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, 
relevantes para o estudo do problema visado. 

Dessa maneira, o grupo focal foi desenvolvido com os sujeitos da pesquisa, 

pois, ainda, conforme afirma Chizzotti (2006, p. 83): 

 [...] na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da 
pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram 
conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos 
problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que elas têm um 
conhecimento prático, de senso comum e representações 
relativamente elaboradas que formam uma concepção de vida e 
orientam as suas ações individuais.  

Para o desenvolvimento da técnica de grupo focal, foram convidados para 

participar do grupo 12 professores de diferentes disciplinas. Desses, 8 professores 

concordaram em participar como sujeitos-objetos da pesquisa. A participação dos 

pesquisados estava condicionada ao atendimento dos seguintes critérios pré-

estabelecidos: 

 participação espontânea; 

 ser professor na EE Fênix desde 2008; 

 ter vivenciado o processo de implantação da Reforma Curricular da 

SEE/SP na gestão 2007-2010; 

 terem participado do processo de construção do PPP da EE Fênix. 
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Dos sujeitos pesquisados, apenas uma professora não atendia a todos os 

critérios mencionados. Essa docente chegou à escola somente neste ano de 2011. 

A interpretação dos dados coletados desenvolveu-se por meio da análise de 

conteúdo, que consiste em relacionar a frequência com que a citação de 

determinada palavra, ideia ou tema aparece em um discurso, a fim de se medir o 

peso atribuído a determinado assunto pelo seu autor. Para Chizzotti (2010, p. 115): 

 A análise de conteúdo construiu um conjunto de procedimentos e 
técnicas de extrair o sentido de um texto por meio das unidades 
elementares que compõem produtos documentários: palavras-chave, 
léxicos, termos específicos, categorias, temas e semantemas, 
procurando identificar a frequência ou constância dessas unidades 
para fazer referências e extrair significados inscritos no texto a partir 
de indicadores objetivos. 

Nessa perspectiva, procuramos analisar a atuação docente na EE Fênix em 

face da reforma curricular  da  SEE/SP na gestão 2007-2010. Nossas  categorias de 

análise são: o trabalho coletivo, o projeto político-pedagógico como construção 

coletiva e a autonomia docente. 

Para desenvolvimento do presente estudo e a busca de respostas às 

indagações apresentadas, este trabalho estrutura-se em capítulos.  

O primeiro capítulo traz um panorama evolutivo das reformas curriculares 

implementadas pelos governantes paulistas, no período compreendido entre a 

fundação da EE Fênix e a implantação do Currículo Unificado do Estado de São 

Paulo na gestão 2007-2010, no contexto das reformas educacionais brasileiras 

nesse mesmo período, dando ênfase para a Reforma Curricular implementada a 

partir de 2008. 

O segundo capítulo apresenta a escola Fênix, situando historicamente o 

percurso de construção de sua identidade coletiva e a contextualização do ambiente 

geográfico e institucional no qual está inserida. Analisa, também, os documentos de 

construção e desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico. O capítulo traça, 

ainda, o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta os dados coletados no desenvolvimento da 

técnica do grupo focal, mediante a análise de conteúdo, com o propósito de 

compreender o impacto gerado pela Reforma Curricular, implantada na gestão 2007-



26 

 

2010 da SEE/SP, no que se refere ao trabalho coletivo, ao projeto político-

pedagógico enquanto construção coletiva e à autonomia docente no interior da EE 

Fênix. 

Por derradeiro, o estudo faz as considerações finais, retomando a  pesquisa e 

refletindo sobre o impacto da Reforma Curricular implantada na escola objeto desta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

AS REFORMAS EDUCACIONAIS 

 

Consideramos relevante, neste capítulo, a apresentação de um quadro geral 

das intervenções feitas pelo poder público estadual na organização curricular da 

educação básica, de maneira a possibilitar uma análise crítica do impacto gerado 

por essas intervenções no cotidiano da escola pública. 

Procuramos traçar, inicialmente, os rumos das reformas promovidas pelo 

Governo paulista no contexto das reformas educacionais desenvolvidas pelo Brasil. 

Em seguida, abordamos a reforma curricular promovida pelo Estado de São Paulo 

(Proposta Curricular do Estado de São Paulo – implantação 2008) que, em função 

de suas especificidades, gerou grande impacto na autonomia das escolas e na 

escola objeto da presente pesquisa, assim como na construção de sua proposta 

pedagógica. 

 

1.1 As Reformas Educacionais no Estado de São Paulo e no contexto 

brasileiro 

 

O Brasil viveu um processo de transplante cultural decorrido do movimento 

colonizador que sofreu, e esse processo tem gerado ao longo de nossa história 

educacional uma cultura de reformas promovidas por dispositivos legais, como 

decretos e regulamentações, que introduziram no País ideias e modelos de 

instituições europeias e norte-americanas, desconsiderando o contexto no qual 

foram desenvolvidas nessas regiões estrangeiras e o contexto brasileiro com suas 

reais necessidades (MARCÍLIO, 2005). 

Nessa perspectiva, o Estado de São Paulo teve sua primeira reforma 

educacional em 1892 com a publicação da Lei no 88, de 8 de novembro de 1892, 

que estabeleceu a divisão do ensino paulista, criando o Ensino Primário público 

obrigatório para crianças dos 7 anos aos 12 anos e o ensino complementar. A Lei n
o
 

88/1892 estabelecia ainda, além da estruturação física das escolas públicas, a 

definição da metodologia a ser utilizada, conforme consta no Artigo 5o: 
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 Cada Escola preliminar, além de uma área bastante espaços, para 
recreios e exercícios physicos, terá uma sala apropriada para 
trabalhos manuais e os objetos e aparelhos necessários para o 
ensino intuitivo, para o de geografia, do systema métrico e da 
gimnastica.  

Essa reforma constituía-se num plano abrangente que fixou as bases do 

ensino público em São Paulo. Em razão do grau de importância, sua duração se 

estendeu além das expectativas e resultou por influenciar reformas em outros 

Estados, tendo sido alvo de pequenas alterações em seu projeto original nos anos 

seguintes. 

Com a promulgação da Lei no 1.750/1920 e por meio do Decreto no 

3.356/1921, a educação pública em São Paulo passou por nova reforma, cujo 

principal objetivo foi estender a instrução primária a todos, buscando resolver o 

problema do analfabetismo, aspiração do movimento nacionalista em ascensão 

nessa época. 

A partir dessa Lei houve uma alteração radical no Ensino Primário com a 

redução do seu tempo de duração para dois anos, obrigatoriedade e gratuidade para 

a faixa etária de 9 anos a 10 anos;  sendo criado o Ensino Médio com dois anos de 

duração. 

Conhecida como reforma Sampaio Dória, essa Lei procurou dar maior 

racionalidade e eficiência à gestão da educação, com a criação das Delegacias 

Regionais de Ensino (DREs)3. Como medida complementar que visava à liberação 

de vagas para a formação de novas turmas, foi proposta a promoção automática do 

primeiro para o segundo ano nas escolas alfabetizadoras com a conclusão 

automática nas escolas de dois anos. Essa medida evitou a reprovação e a evasão 

escolar, configurando-se em prática precursora do sistema de ciclos no Estado de 

São Paulo4. 

Muito criticada, a reforma contribuiu para um movimento nacional de 

discussão do Ensino Primário, por meio de conferências que discutiram a 

competência da União no âmbito do Ensino Primário, em face das dificuldades 

encontradas pelos estados em diminuir as taxas de analfabetismo. 

                                                             
3
 Foram criadas, inicialmente, 15 Delegacias Regionais de Ensino. 

4
 O sistema de ciclos será abordado adiante ao tratarmos do Ciclo Básico no sistema de ensino de 

São Paulo. 
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Três anos após a reforma paulista, o Brasil estabelece a nacionalização do 

Ensino Primário no País, definindo o curso Primário de quatro anos nas áreas 

urbanas e de três anos nas áreas rurais e fim do curso Médio, com o 

restabelecimento dos terceiros e quartos anos do Ensino Primário. 

Nos anos subsequentes, o País passou por diversos momentos importantes 

para o ensino; no entanto o Ensino Primário sofreu pouco impacto das novas ideias 

implantadas. Com a Constituição de 1934, este passa a ser “direito de todos” e, 

portanto, obrigatório. 

Em São Paulo, no ano de 1933, o Governador à época, Armando Salles de 

Oliveira (1933-1936), publicou o Código de Educação de São Paulo5, que unificou a 

administração educacional e organizou a instrução pública. O Código definiu que o 

Ensino Primário passaria a ser ministrado para crianças de mais de sete anos em 

cursos de três anos nas escolas isoladas e de quatro anos nos grupos escolares e 

um ano de educação pré-vocacional; este último equivalendo ao 5o ano do Grupo 

Escolar, e sequência de estudos por meio do Ensino Secundário ou do Ensino 

Normal dividido em grau secundário e superior. 

A Constituição de 1937 trouxe poucas mudanças ao panorama estruturado do 

Ensino Primário, alterado somente no período de 1942 a 1946, com a implantação 

da Reforma Capanema, constituída de um conjunto de Leis Orgânicas que 

propunham a estruturação dos diferentes níveis de ensino no País. 

 A Lei Orgânica do Ensino Primário, Decreto no 8.529, de 2 de janeiro de 

1946, articulou de forma verticalizada a Educação Primária ao Ensino Médio, 

dividindo a escolarização em fundamental para as crianças de 7 anos a 12 anos e 

supletiva para as maiores de 13 anos, sendo quatro anos de curso elementar e um 

complementar, preparatório para o exame admissional ao ginásio. 

Nesse contexto educacional, o Governador Adhemar Pereira de Barros (1941-

1947) assina o Decreto no 17.698, de 26 de novembro de 1947, que consolida o 

conjunto de leis e normas relativas ao ensino no Estado de São Paulo. De acordo 

com Marcílio (2005, p. 142), o Decreto também estabeleceu as diretrizes gerais da 

Educação no Estado, mantendo a estrutura já definida pelo Código de Educação de 

São Paulo publicado em 1933. 
                                                             
5
 O Código foi estabelecido pelo Decreto n

o
 5.884, de 21 de abril de 1933. 
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O período de 1946 a 1960 foi marcado pela expansão do ensino básico, em 

particular, do ensino ginasial. Palma (1996, p. 86) entende que nesses 15 anos o 

Estado assiste à expansão sem precedentes da Rede de Ensino ginasial. 

Em 1949, o Governo de São Paulo promove uma reformulação nos 

programas das escolas urbanas; adotando concepções do movimento 

“escolanovista”, estabelece para a escola primária a responsabilidade pela formação 

integral do educando e define o Programa para o Ensino Primário Fundamental 

(1949/1950). Esse programa constituiu-se em mais que uma prescrição curricular. 

Tratava-se de um manual de orientação pedagógica aos professores, indo além de 

simples prescrições de objetivos e conteúdos. 

A estrutura educacional se mantém até a promulgação, em dezembro de 

1961, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – a Lei no 4.024. A primeira LDB, 

marcada por forte influência conservadora e características elitista, ignorava a 

necessidade de fortalecimento de uma educação popular como alternativa para 

minimizar a caótica situação política, além do atraso cultural e da dependência 

econômica que haviam se instalado no País. 

Em linhas gerais, manteve-se a estrutura tradicional na divisão dos níveis de 

ensino, que unificou o Ensino Primário obrigatório a partir dos sete anos, 

permanecendo sua duração de quatro anos nas escolas urbanas e de três anos nas 

escolas rurais. O Ensino Secundário e os ramos de formação profissional foram 

aglutinados, dando origem ao Ensino Médio ministrado em dois ciclos: o ginasial 

(com quatro anos) e o Colegial (com três anos), além dos ensinos técnicos, da 

escola Normal e do ensino superior. 

No período de 1963 a 1967 são praticamente nulas as realizações no campo 

educacional. Em São Paulo, em 31 de maio de 1967, Uchôa Cintra, à época 

Secretário da Educação do Governo de Roberto Costa de Abreu Sodré (1967-1971), 

publica o Ato no 148, em que constituía Grupo de trabalho, com a finalidade de 

reorganizar o currículo e os programas do curso Primário paulista. O novo Programa 

de Ensino implantado a partir de 1968 adota concepções “tylerianas”6, bem como o 

                                                             
6
 Ralph Tyler, educador norte-americano, dedicou-se à questão de um ensino que fosse eficiente. Na 

obra de Tyler se verifica uma grande preocupação com o estabelecimento de objetivos educacionais 
e com a avaliação na mesma linha “insumo–produto”, como se o processo educacional fosse passível 
de previsão certa. No modelo de Tyler o currículo é visto como uma atividade neutra. Ele é um 
instrumento de racionalização da atividade educativa e seu desenvolvimento depende da qualidade, 
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currículo a ser estruturado com base nos objetivos específicos de experiências de 

aprendizagem e avaliações. E nessa perspectiva, de acordo com Palma (1996, p. 

99), a escola elementar passa a ser um local de integração de diferentes 

experiências de vida, tendo por objetivo possibilitar condições para a criança: 

1- desenvolver hábitos e atitudes adequados em relação à saúde e ao 

desenvolvimento físico; 

2- desenvolver raciocínio com lógica e clareza; 

3- aprender a ler, escrever e calcular com precisão; 

4- adquirir conhecimentos adequados ao seu nível de desenvolvimento; 

5- desenvolver a criatividade; 

6- ter responsabilidade; 

7- desenvolver a sociabilidade. 

 

De acordo com Palma (1996, p. 99), esse Programa pretendia tornar mais 

enxuto e mais prático o programa anterior, em razão das críticas existentes que o 

qualificavam como exaustivo e limitador da criatividade do professor, tendendo à 

produção de uma uniformidade no currículo. 

Em 1971, o cenário educacional brasileiro é marcado por nova grande 

reforma, com a promulgação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

sancionada pelo Presidente à época, General Emílio Garrastazu Médici – a Lei no 

5.692, de 11 de agosto daquele ano, que fixa as novas diretrizes e bases para a 

educação. Com a nova LDB (MARCÍLIO, 2005), há a fusão dos cursos Primário e 

Ginasial em um único curso integrado, contínuo e obrigatório para crianças de 7 a 14 

anos, criando o ensino de 1o Grau. O ensino de 2o Grau passa também por 

modificações, sendo-lhe atribuída a “profissionalização” universal e compulsória aos 

                                                                                                                                                                                              
racionalidade e controle do planejamento. Tyler  publicou o livro Princípios básicos de currículo e 
ensino, em 1949, no qual buscou associar princípios dos eficientistas sociais, tais como a 
centralidade nos objetivos, nos métodos e nos modelos de planejamento de currículos, com princípios 
do pensamento de Dewey, tais como a centralidade nos alunos e a defesa do ensino por atividades. 
O pensamento de Tyler teve grande influência nos estudos sobre currículo no Brasil, sendo adotado 
como fundamento teórico na organização curricular do ensino de 1

o
. Grau na década de 1970. 
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educandos, o que gera grande polêmica e enorme confusão na condução do ensino 

colegial. 

A reforma estabelecida pela LDB no 5.692/1971 definiu os conteúdos 

essenciais que comporiam os ensinos de 1o e 2o Graus no Brasil, definindo três 

grandes campos: comunicação e expressão, para cultivar a linguagem; estudos 

sociais, para o ajustamento crescente do educando ao meio, mediante o estudo de 

história e de geografia; ciências exatas e biológicas, para o cultivo do pensamento 

lógico e vivência do método científico e conhecimento de novas tecnologias, 

objetivando a educação integral do educando. 

 O ensino de 1o e 2o graus tem por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para 
o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. 
(Código no 5.692/71, Artigo 1o) 

Para atender ao disposto na nova LDB o Governador à época, Laudo Natel 

(1971-1975), determina a criação7 de um Grupo-tarefa, com a incumbência de 

elaborar o Planejamento Prévio e o Plano Estadual de Implantação da Reforma de 

Ensino de 1o e 2o Graus em consonância com o disposto no Artigo 72, parágrafo 

único, da Lei no 5.692. O Governo de Laudo Natel encerra-se sem que a reforma do 

ensino de 1o e 2o Graus tivesse sido implantada. 

No período seguinte, Paulo Egydio Martins (1975-1979) assume o Governo 

de São Paulo e as principais prioridades na área da educação passam a ser: a rede 

física; a reforma administrativa e a capacitação dos professores e de especialistas 

de educação nos Guias Curriculares. 

Os Guias Curriculares implantados a partir de 1973, cujo objetivo principal era 

adequar os Programas de Ensino de 1968 às orientações emitidas pelo CFE e pelo 

CEE/SP, apresentavam-se como uma tentativa de revitalizar a prática escolar, 

compreendendo um conjunto de sete volumes: Língua Portuguesa; Educação 

Artística; Educação Física; Estudos Sociais; Ciências; Matemática e Programa de 

Saúde. Criticados pela falta de detalhamento, os Guias Curriculares passam, a partir 

de 1977, a contar com um rol de orientações metodológicas chamado de “Subsídios 

                                                             
7
 Por meio do Decreto n

o
  52.868, de 16 de janeiro de 1972, publicado no DOE de 19 jan. 1972, p. 3. 
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para a Implantação dos Guias Curriculares”. Esse se tornou o principal material de 

orientação metodológica a ser utilizado pelas escolas. 

Nos anos de 1980 o panorama educacional brasileiro pode ser dividido em 

dois momentos: de 1980 a 1985, marcado pelo processo de abertura do regime 

militar, que tem como principal expressão o III Plano Setorial de Educação e Cultura 

e Desporto, na definição das principais diretrizes para o setor educacional; e de 

1988 a 1990, definido como o período de transição, tendo como principal marco da 

política educacional o documento de “Educação para Todos”. 

O Plano adotado no primeiro período, para a educação, definia a adoção de 

cinco prioridades: educação no meio rural; educação nas periferias urbanas; 

desenvolvimento cultural; valorização dos recursos humanos, planejamento e 

modernização técnico-administrativa. Essas prioridades estavam direcionadas 

preferencialmente para a população de baixa renda. 

A despeito do novo Plano, pouca mudança se observa em relação às 

medidas adotadas pelos governos nesse período, em face do caráter assistencialista 

e pontual das ações desenvolvidas, que não se voltaram para as reais 

consequências do fracasso escolar, em particular nas periferias das áreas urbanas e 

da zona rural. Mas não se pode desconsiderar a mudança provocada no discurso 

oficial para a educação, que passa a adotar termos como planejamento participativo, 

descentralizado e regionalizado. 

Na Nova República (1985-1990), José Sarney assume a Presidência do País, 

e no dia 31 de maio de 1985 é publicado o documento “Educação para Todos, 

caminho para mudanças”. O ensino básico passa a ser novamente considerado 

prioridade para o Governo Federal, que reafirma a necessidade de enfrentamento do 

desafio em promover a universalização do acesso à escola, vencer o analfabetismo 

e garantir atendimento educacional com qualidade crescente. A problemática da 

qualidade da educação brasileira ganha força nos discursos oficiais para então se 

consolidar enquanto necessidade a ser atacada, com sua definição no Plano 

Decenal e assumida pelo Brasil na Conferência Internacional de 1990, patrocinada 

pela Unesco, na cidade de Jointiem na Tailândia, na qual o País assumiu o 

compromisso de enfrentar o desafio da “universalização com qualidade do Ensino 

Básico”. 
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Com a elaboração do Plano Decenal (1993-2003), o Artigo 210 da 

Constituição Federal de 1988, promulgada durante o Governo de José Sarney, 

passa a apresentar, enquanto linha estratégica de ação, os seguintes termos: 

 O MEC, com o concurso das representações educacionais e da 
sociedade, deverá propor e especificar os conteúdos nacionais 
capazes de pautar a quantidade de educação socialmente útil e de 
caráter universal a ser oferecida a todas as crianças, considerando 
suas diferenças. Complementações curriculares serão propostas em 
cada sistema de ensino e escolas, respeitando a pluralidade cultural 
e as diversidades locais. Igualmente, pesquisas serão desenvolvidas 
para fundamentar avanços no âmbito das competências sociais, 
visando a enriquecer o processo curricular da escola. (BRASIL, 
1988) 

Essa linha de ação foi traduzida, pelo MEC, na necessidade de se 

estabelecerem legalmente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 

discussão na comunidade acadêmica, Conselho Nacional de Educação (CNE), 

Estados e Municípios. 

A Educação em São Paulo, na década de 1980, é marcada por grande crise, 

e o desempenho da escola pública paulista é crítico, sendo o contingente de 

analfabetos no Estado engrossado com as crianças de até 10 anos que não 

frequentavam o Ensino Primário, a taxa de reprovação no ensino público de 1o Grau 

em torno de 25% e a taxa de evasão em 8%. Diante desse panorama, André Franco 

Montoro (1983-1987), primeiro governador eleito por eleições diretas, durante o 

regime militar, cria o Ciclo Básico (CB) nas escolas paulistas (1984), enquanto ação 

de enfrentamento do fracasso escolar no Estado. 

Instituído pelo Decreto no 21.833, durante a gestão do Secretário da 

Educação, Paulo de Tarso, o CB propunha a integração das duas primeiras séries 

do 1o Grau, com a finalidade de diminuir a grande distância existente no 

desempenho dos alunos das diferentes camadas da população. Tratava-se de uma 

política que partia das séries iniciais para enfrentar as questões de alfabetização e 

democratização da escola, e dependia, para seu sucesso, de ser assumida, 

especialmente, pelos professores das séries iniciais e pelos diretores das escolas. O 

período escolhido para a publicação do Decreto – 28 de dezembro de 1983 – não 

favoreceu a implantação da proposta, que exigiu, durante todo o ano de 1984, 

redobrados esforços da SEE/SP. 
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A ação verticalizada do Governo na implantação do CB, aliada ao 

descontentamento dos profissionais da educação, que reivindicavam uma política de 

recuperação salarial para a categoria que cobrisse as perdas salariais sofridas 

durante o Governo Maluf (1979-1982), que culminou em uma das maiores greves da 

história do magistério público paulista, promoveu profundo enfraquecimento dessa 

implantação. 

A crise somente foi contornada com a demissão do Secretário Paulo de 

Tarso, em maio de 1984. Em seu lugar assume Paulo Renato de Souza, que 

recompõe a equipe central da Secretaria Estadual e estabelece como prioridade a 

consolidação da implantação do CB. 

Como estratégia, desenvolveu-se o projeto de formação para docentes, 

denominado “Projeto Ipê”, que funcionou ininterruptamente por meio da TV 

educativa do Estado (TV Cultura) até 1992, ocasião em que a TV Escola passa a 

substituí-la. Foram capacitados 40 mil professores pela estratégia de formação 

continuada, que contou com o auxílio de diferentes tecnologias – TV, rádio, telefone, 

monitores etc. O objetivo era promover uma ampla discussão e debate em torno das 

questões referentes ao processo de alfabetização. 

Ao ser promulgada a Lei Complementar no 444, de 27 de dezembro de 19858, 

criando a jornada parcial de trabalho, com duração de 20 horas semanais, o CB 

sofreu um forte abalo em sua operacionalização. Isso porque a nova jornada 

dissociava o tempo de permanência do professor de 1a a 4a séries, em sala de aula, 

do tempo de permanência do aluno, o que resultou no comprometimento do tempo 

de permanência da criança na escola. 

Ainda na administração do Secretário Paulo Renato de Souza, em 1984, 

iniciou-se a Reforma Curricular da década de 1980, que fez profunda revisão dos 

Guias Curriculares. Após dois anos de elaboração, foram construídas nove 

propostas curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Saúde, História, 

Geografia, Língua Estrangeira (Inglês e Francês), Educação Artística e Educação 

Física. A consecução dessas propostas deu-se no Governo de Orestes Quércia 

                                                             
8
 A Lei Complementar n

o
 444/1985 estabeleceu o Estatuto do Magistério Público do Estado de São 

Paulo. 
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(1987-1990), tendo à frente da Pasta da Educação Estadual Chopin Tavares de 

Lima. 

As versões preliminares da Reforma Curricular defendiam a organização dos 

conteúdos em ciclos e não em séries, como uma proposta de integração do CB com 

as séries seguintes até a 5a série. Essa proposta foi amplamente rejeitada pelos 

professores e, não encontrando defensores na SEE/SP que garantissem sua 

implantação, somente se efetivou alguns anos depois, já no Governo Fleury. 

A década de 1990 foi marcada, em especial, pela edição da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação – Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, que 

desencadeou importantes inovações normativas, organizativas e pedagógicas, sob 

forte influência dos compromissos assumidos pelo País com a agenda da Educação 

para Todos. A principal linha condutora da nova LDB é o elevado grau de autonomia 

conferido aos sistemas de ensino e o fortalecimento da descentralização da política 

educacional, que possibilitou a flexibilização da organização da educação básica e 

viabilizou alternativas ao modelo seriado, por meio de propostas pedagógicas 

inovadoras, com a avaliação da aprendizagem e a progressão continuada 

(MARCÍLIO, 2005). 

A reforma de 1996 fez que o sistema educacional brasileiro se estruturasse 

em níveis escolares: educação infantil, que constitui a primeira etapa da educação 

básica e tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até seis anos; 

Ensino Fundamental de duração mínima de oito anos9; Ensino Médio, etapa final da 

educação básica, com no mínimo três anos; educação profissional, que conduz ao 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva; e educação superior. Garantiu, 

ainda, uma nova modalidade escolar – a educação especial –, a ser desenvolvida 

preferencialmente na Rede Pública para portadores de necessidades especiais. 

A nova LDB trouxe outras mudanças para a educação, ao fixar a duração 

mínima de quatro horas diárias com progressivo aumento no Ensino Fundamental; 

determinação da extensão progressiva da obrigatoriedade e da gratuidade no 

Ensino Médio; abertura de uma proposta flexível de organização dos sistemas de 

ensino, estabelecendo pela primeira vez na história da educação brasileira um 

                                                             
9
 Com a Lei n

o
 11.274/2006, houve alteração da LDB, e o ensino fundamental passa a ser de nove 

anos e com o ingresso de crianças de seis anos, enquanto a educação infantil passa a atender 
crianças até cinco anos.  
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compromisso com a avaliação do rendimento escolar nos níveis de Ensino 

Fundamental, Médio e Superior, com o objetivo de definir prioridades e melhorar a 

qualidade do ensino; posicionou o professor como eixo central da qualidade da 

educação. 

A Lei no 9.394/1996, juntamente com a Emenda Constitucional no 14/1996, 

estabeleceu a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), por meio do qual recursos 

públicos eram distribuídos para o Ensino Fundamental com base na proporção de 

alunos matriculados nesse nível de ensino10. 

O Estado de São Paulo inicia a década de 1990 tendo à frente de seu 

Governo Luiz Antonio Fleury Filho (1991-1995). Para a Secretaria de Estado da 

Educação é nomeado Fernando Morais, com a difícil tarefa de reverter o quadro de 

insuficiência na formação e valorização dos docentes, promover adequada 

incorporação das Universidades no processo de transformação do Ensino 

Fundamental e modernizar a complexa máquina administrativa da SEE/SP. 

Para superar essas dificuldades, que corroboravam com a má qualidade do 

ensino público paulista, o Governador Fleury cria o Núcleo de Gestão Estratégica da 

Secretaria Estadual da Educação de São Paulo. Instituído pelo Decreto no 33.235, 

de 6 de maio de 1991, o Núcleo tinha por objetivo identificar e apontar os principais 

problemas a serem enfrentados no ensino público de São Paulo. O Grupo canalizou, 

assim, seus esforços para definir um projeto direcionado à melhoria da qualidade do 

ensino, tendo sido proposto um modelo de escola que deveria: 

Oferecer condições para que professores, diretores e funcionários 
possam desenvolver e elevar suas aptidões, através de mecanismos 
permanentes de capacitação e aperfeiçoamento. Deve estar instalada 
uma rede física que assegure a dignidade mínima requerida por seu 
papel. Deve oferecer a seus docentes e administradores condições de 
trabalho e de remuneração compatíveis com a importância social de 
sua profissão. E, sobretudo, deve ser significativamente ampliada sua 
autonomia administrativa e pedagógica. (SÃO PAULO, 1991, p. 3)  

                                                             
10

 A partir de 2006, por meio da Emenda Constitucional n
o
 53, de 19 de dezembro de 2006, instituiu-

se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), que consiste em um Fundo de natureza contábil regulamentado 

pela Medida Provisória n
o
 339, de 29 de dezembro do mesmo ano, sendo iniciada sua implantação 

em 1
o
 de janeiro de 2007. Com previsão de implantação de forma gradual, alcançou a plenitude em 

2009, quando o Fundo passa a funcionar com todo o universo de alunos da educação básica pública 

presencial e os percentuais de receitas que o compõem alcançam o patamar de 20% de contribuição 
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Esse modelo de escola foi denominado “Escola Padrão”. Seu propósito era 

iniciar um processo de experiência para melhorar a qualidade e a eficiência do 

ensino de base. O projeto foi implantado em 2.224 unidades escolares, que foram 

adequadas à nova proposta. Essas escolas receberam moderno sistema de 

complementação didática, além de passarem por um processo de adequação da 

estrutura física e material, bem como de formação dos professores. 

O Projeto Escola Padrão foi implantado gradativamente na Rede, sendo 

eleitas 306 escolas em 1992, 1.052 em 1993, 256 no início de 1994 e 610 escolas 

no final de 1994. A partir de 1995, com a posse de Mário Covas para a primeira 

gestão de Governo, teve início o processo de encerramento do Projeto, que foi 

ocorrendo de modo paulatino até sua total extinção. 

A escolha das escolas participantes do Projeto obedecia a critérios 

estabelecidos pela SEE/SP, que levavam em conta, além de condições de 

vulnerabilidade das unidades escolares, a indicação das Delegacias de Ensino, com 

base nas informações prestadas pelos Supervisores de Ensino (VIRIATO, 1995, p. 

34). 

Durante o período de seu desenvolvimento, o Projeto levou às escolas 

participantes uma nova concepção administrativa e pedagógica. A proposta se 

apresentava em oposição à padronização e tinha por objetivo a construção de um 

padrão de qualidade nas escolas. Constituiu um modelo de escola que estabelecia 

legalmente a possibilidade de autonomia à Escola, conforme define o Artigo 3o do 

Decreto no 34.035, de 22 de outubro de 1991: 

 I – autonomia pedagógica, permitindo às escolas planejarem e 
decidirem sobre aspectos próprios da metodologia de ensino e 
planejamento curricular; 

 II – liberdade para propor projetos especiais relacionados com o 
ensino-aprendizagem, capacitação e relação com a comunidade; 

 III – autonomia administrativa, implantada gradativamente, a fim de 
administrar a utilização de recursos, financeiros e materiais ao seu 
bom funcionamento. 

Na implementação dos objetivos do Projeto, a SEE/SP desenvolveu uma 

série de ações e promulgou diversos dispositivos legais que davam sustentação a 

essas ações, uma vez que o Poder Público delegava à Escola a capacidade de 

decisão e de resolução de problemas cotidianos de cada unidade escolar, além de 
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elaborar e desenvolver seu projeto educacional. No processo de desenvolvimento da 

autonomia das escolas foram desencadeadas as seguintes medidas: 

- definição de um crédito de horas, correspondente a 5% das horas-aulas 

semanais estabelecidas no Quadro Curricular, definidas pelo Diretor da 

Escola para: 

a) planejamento e controle; 

b) preparação das atividades pedagógicas; 

- instituição da Caixa de Custeio, possibilitando maior autonomia financeira; 

- fortalecimento do Conselho de Escola, como instância deliberativa e 

controladora dos planos escolares; 

- promoção de um fundo de financiamento para Projetos Pedagógicos 

inovadores; 

- programa de capacitação técnica para docente, diretores e funcionários; 

- informatização dos processos administrativos da Escola e da Secretaria. 

 

Além das medidas apontadas, foram introduzidas inovações como o 

fortalecimento das Associações de Pais e Mestres (APMs), a criação do Horário de 

Trabalho Pedagógico (HTP), para que os professores com jornada ampliada de 

trabalho pudessem se dedicar, na escola, fora dos horários de aula, a reuniões, 

trocas de experiências e orientações individuais aos alunos. 

Foi introduzido, ainda, o Programa de Avaliação Externa das escolas 

participantes do Projeto, com a finalidade de identificar as dificuldades e oferecer 

subsídios para que os professores e diretores pudessem redefinir a proposta 

educacional da escola e, com isso, superassem as dificuldades no processo de 

ensino (MARCÍLIO, 2005, p. 376). 

O Projeto Escola Padrão teve curta existência; no entanto, para alguns 

especialistas em educação, ele se configurava em um excelente projeto pedagógico. 

Não houve tempo de avaliar os resultados dessa experiência, uma vez que, 

conforme salientado, a mudança de governo em 1995 provocou a descontinuidade 

do projeto, cuja meta era expandi-lo para toda a Rede Estadual. Na visão de Marcílio 
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(2005, p. 270), o Projeto Escola Padrão foi o que melhor atingiu o problema da 

qualidade de ensino na escola pública paulista. Para outros especialistas, no 

entanto, tratava-se de um projeto de governo que se configurava como inviável para 

toda a Rede em face do alto custo de implementação (SARMENTO; ARRUDA, 

2011). 

Em 1995, Mário Covas – eleito para o primeiro mandato (1995-1998) e 

reeleito para o mandato 1999-2002 – tendo à frente da Secretaria da Educação 

Tereza Roserley Neubauer da Silva (Rose Neubauer), promove profundas 

mudanças no sistema educacional paulista, tendo como principal objetivo o 

enfrentamento das causas geradoras do atraso escolar e o alto custo do ensino 

público do Estado. Com uma estrutura gigantesca e excessivamente centralizadora, 

a SEE/SP responsabilizava-se pela oferta do Ensino Fundamental e Médio, 

atendendo a cerca de 6,7 milhões de alunos. 

Com essa perspectiva, a Secretaria da Educação tomou uma série de 

medidas que para Viriato (2001) se constituíram em um “quebra-cabeça”, pois a 

metodologia adotada possibilitou a falta de compreensão mais ampla da dimensão 

dessas propostas para a educação paulista, que, em consonância com as políticas 

nacionais, mudaram o rumo da educação pública. A reforma proposta pelo Governo 

de São Paulo definiu três eixos de atuação para a nova política educacional: 

1- Racionalização organizacional, com enxugamento da máquina; 
informatização dos dados gerenciais e reorganização da rede 
física, com a implementação de novo modelo pedagógico; 

2- Mudanças nos padrões de gestão, por meio de uma política de 
desconcentração e de flexibilidade, dando maior competência e 
recursos para as Diretorias de Ensino e as unidades escolares, e, 
finalmente, por uma política de descentralização com parcerias 
com os municípios na gestão do ensino fundamental; 

3- Melhoria na qualidade do ensino através de ações integradas que 
envolverão compra de materiais didáticos de qualidade pelas 
escolas, livros de leitura e equipamentos (computadores), 
valorização do magistério, correção do fluxo escolar, construção 
de uma cultura avaliativa, extensão do período escolar de 4 para 
5 horas diárias, prevenção contra drogas, etc. (MARCÍLIO, 2005, 
p. 364) 

Para enfrentar a questão do fracasso escolar, a SEE/SP definiu várias ações, 

como por exemplo, a reorganização dos espaços e do tempo escolar, refazendo a 

organização da Rede Pública, por meio da qual os alunos das primeiras quatro 
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séries do Ensino Fundamental passaram a frequentar prédios escolares próprios, 

separados dos alunos de 5a a 8a séries e do Ensino Médio. Foi então criado, a partir 

de 21 de novembro de 1995, o Programa de Reorganização das Escolas da Rede 

Pública Estadual11. 

Adotou-se como critério para a redistribuição dos alunos o padrão 

arquitetônico dos prédios escolares. Com isso, as quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental passaram a ocupar edifícios com padrões mais simples, enquanto as 

escolas consideradas arquitetonicamente melhores foram destinadas à acomodação 

dos alunos de 5a série a 8a séries do Ensino Fundamental e Médio, uma vez que 

possuíam condições de serem adaptadas com quadra esportiva, biblioteca e 

laboratório. 

O principal objetivo do Programa de Reorganização era a racionalização dos 

gastos com recursos humanos, físicos e materiais e o enfrentamento da falta de 

funcionalidade do sistema educacional, caracterizado por reprovações acentuadas 

na 5a série do Ensino Fundamental; professores com jornadas de trabalho 

distribuídas em diversas escolas; matrículas em cursos noturnos de jovens ainda 

não inseridos no mercado de trabalho; facilidades para os municípios assumirem as 

responsabilidades educacionais com o Ensino Fundamental12 (SOUZA, 2002). 

De acordo com SEE/SP, a reorganização e a racionalização dos 

equipamentos escolares visavam à fixação do corpo docente na escola, à 

composição adequada da jornada de trabalho, à concentração de recursos 

materiais, didáticos e financeiros, bem como à instalação de salas ambientes 

diferenciadas, indispensáveis a um projeto de melhoria da qualidade do ensino. 

O projeto sofreu grande resistência dos pais de alunos, entidades estudantis, 

de professores, diretores e supervisores de ensino, além de representantes do 

Poder Público, como deputados estaduais e prefeitos, tendo sido questionado até 

por membros do próprio PSDB (partido do Governo) no tocante às suas implicações 

e eficácia. 

                                                             
11

 O Decreto n
o
 40.473, de 21 de novembro de 1995, instituiu o Programa de reforma. 

12
 Conforme salienta Moreira (2007), o Programa serviu para preparar a Rede para a implantação da 

municipalização do ensino fundamental. 
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Moreira (2007) ressalta que o Programa de Reorganização das Escolas da 

Rede Pública Estadual:  

 [...] é justificável do ponto de vista da racionalidade técnico-
administrativa, economiza custos, com a diminuição do número de 
escolas, porém, para os alunos que tiveram que mudar da escola do 
bairro, para os pais que confiavam nos irmãos mais velhos a tarefa 
de conduzir os mais novos à escola e iam trabalhar “tranquilos”, para 
os vínculos que se estabeleciam entre alunos/docentes e com a 
permanência do discente desde a 1a série até o segundo grau não se 
pode dizer o mesmo. [...].   

Imposto à Rede de forma autoritária, o Programa provocou o fechamento de 

classes, demissões de professores, superlotação de salas, promoção automática 

dos alunos em razão da falta de parâmetros pedagógicos consistentes, além de ter 

contribuído para a desarticulação do coletivo de alunos e professores, negando a 

dimensão política da educação ao desprezar o poder democrático de manifestação 

de professores, pais e alunos.  

Em prosseguimento ao plano de reforma, foram implantadas medidas, que 

representaram grandes mudanças para o funcionamento das escolas, como o 

aumento da autonomia financeira, administrativa e pedagógica; a implantação de 

processos de avaliação externa do rendimento escolar; o repasse de recursos direto 

às APMs, estímulos a parcerias para a oferta e manutenção da Rede Pública; a 

regularização do fluxo escolar; e um novo Plano de Carreira para o magistério 

público (FREITAS, 2011, p. 74). 

A gestão Mário Covas estabeleceu, em 1996, o Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) como instrumento indicador 

do desempenho dos alunos e, posteriormente, das escolas da Rede. Criou-se o 

reforço escolar e implantou-se o Projeto Classes de Aceleração, com a finalidade de 

eliminar as defasagens idade/série originadas no CB. Ainda como parte do 

enfrentamento proposto pela Reforma, foram definidas diretrizes para a elaboração 

dos Regimentos Escolares, por meio das Normas Regimentais Básicas para as 

escolas estaduais, instituídas pelo Parecer CEE no 67/96, e para a elaboração da 

Proposta Pedagógica e do Plano Escolar a serem construídos pelas unidades 

escolares, individualmente. 

Tem-se o retorno ao cenário do antigo desejo de organização do ensino em 

ciclos de aprendizagem, como meio de viabilizar a melhoria nas condições de 
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desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos e, por consequência, 

eliminando o fracasso escolar. Com esse propósito, o Conselho Estadual de 

Educação edita a Deliberação CEE no 09/97, que institui a Progressão Continuada 

no Ensino Fundamental e favorece a organização de dois ciclos de quatro séries 

cada um, com reprovação somente ao final do último ano de cada Ciclo. 

Entendido como uma grande inovação e uma mudança radical, o sistema de 

progressão continuada passou a ser considerado uma possibilidade para a melhoria 

dos índices de desempenho para o sistema educacional. De acordo com 

manifestações do CEE, o novo regime de progressão representava a mudança do 

conceito de aprovação/reprovação para o de aprendizagem progressiva e 

continuada. Paro (2000, p. 50), no entanto, salienta que é preocupante considerar 

somente a dimensão da aprovação e reprovação. Para o autor, a relevância maior 

está em se evitarem rupturas entre os ciclos, de maneira a se garantir efetivamente 

o aprendizado. 

 Se, na passagem de um ano para o outro, no interior de cada ciclo, 
fica abolida a retenção do aluno, na suposição de que possíveis 
“atrasos” ou “defasagens” do aluno com relação a algum padrão 
desejável de aprendizado possam ser “compensados” nos períodos 
seguintes, esse mesmo processo mais flexível, baseado na 
constante revisão e autocorreção do processo educativo, vai permitir 
que os alunos, em sua imensa maioria, completem cada ciclo em 
condições de passar para o seguinte, sem necessidade de retenção 
no ciclo em que se encontram. (PARO, 2000, p. 50) 

A Progressão Continuada configurou-se, assim, em uma clara disposição em 

implementar a política educacional desenhada com base em uma racionalização 

administrativa dos recursos humanos, financeiros e físicos, utilizando, para isso, 

pressupostos de gestão da produtividade – características da administração privada.  

Com o falecimento do Governador Mário Covas, em 2002, assume o 

comando do Estado o Vice-governador Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que 

permanece no comando do Estado até o final da gestão, sendo em seguida eleito 

governador, para o mandado 2003 a 2006. Tereza Roserley Neubauer da Silva é 

substituída na Pasta da Educação, ainda em 2002, pelo Professor Gabriel Benedito 

Isaac Chalita. 

Nessa nova gestão o foco passou a ser a reforma pedagógica, centrada na 

pedagogia do afeto, que ficou conhecida como “A Escola do Acolhimento”. 
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 A escola que se quer construída é a escola do acolhimento, que 
recebe e mantém sob seus cuidados todas as crianças e jovens, que 
favorece o acesso à cultura, à arte, à ciência, ao mundo do trabalho, 
que educa para o convívio social e solidário, para o comportamento 
ético, para o desenvolvimento do sentido da justiça, o aprimoramento 
pessoal e a valorização da vida. (SÃO PAULO, 2002) 

Foram então implantados projetos de capacitação docente com o auxílio de 

tecnologia de videoconferências para disseminação de um amplo Programa de 

Formação Continuada denominado “Teia do Saber”, implantação do Programa 

Escola da Família; Projeto Escola de Tempo Integral; Ensino Médio em Rede e 

Programa Bolsa Mestrado. 

O Estado de São Paulo inicia o ano de 2007 sob o comando de José Serra, 

eleito para o mandato 2007-2010. Assume a Secretaria da Educação a Professora 

Maria Lúcia Vasconcelos. Após breve mandato, ela é substituída por Maria Helena 

Guimarães de Castro, que recebe o encargo de promover nova reorganização do 

ensino paulista, tendo em vista os baixos índices de desempenho obtidos pelos 

alunos da Rede Pública no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb/Prova 

Brasil), no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), durante o ano de 2007. 

Como estratégia de enfrentamento do problema da educação, o Governo 

adota uma série de medidas formadoras da nova política curricular para as escolas 

públicas, que tem sua máxima expressão na implantação, no início de 2008, da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo13 para o Ensino Fundamental e o 

Médio. 

Antes de se desligar do cargo de governador para concorrer às eleições 

presidenciais de 2010, em 15 de abril de 2009, José Serra exonerou a Secretária 

Maria Helena de Castro, nomeando em seu lugar o ex-Ministro da Educação no 

Governo de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato de Souza. O novo 

Secretário lança o Programa “+ Qualidade na Escola”, com o objetivo de equacionar 

a complexidade do magistério público paulista. Para contemplar cinco grandes 

ações enumeradas a seguir, a proposta de melhoria da qualidade na escola pública 

estabelecia: 

                                                             
13

 A questão da Reforma Curricular do Estado de São Paulo a partir de 2008 será abordada adiante, 
neste capítulo. 
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1- criação da Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo, 

que se propõe a utilizar a metodologia de educação a distância, por meio 

da rede do saber, em parcerias com universidades públicas e privadas de 

São Paulo para capacitação dos profissionais da educação, incorporação 

de experiências acumuladas por ONGs e fundações privadas, em 

programas de apoio às escolas públicas; 

2- curso de formação para os profissionais da educação, como condição para 

o ingresso dos aprovados em processos seletivos realizados pela SEE/SP; 

3- criação de duas novas jornadas semanais para os professores: de 33 

horas-aulas e de 10 horas-aulas;  

4- criação de 50 mil novos cargos efetivos e abertura de concurso público; 

5- prova seletiva para os professores contratados em regime temporário, 

como parte dos requisitos na escolha de aulas. 

  

Paulo Renato permanece à frente da SEE/SP durante o Governo de Alberto 

Goldmam (2010), até a posse de Geraldo Alckmin, que, eleito, retorna ao Palácio 

dos Bandeirantes após quatro anos, para o mandato 2011-1014. É então nomeado 

para a Pasta da Educação o Professor Herman Jacobus Cornelis Voorwald, que tem 

à sua frente uma difícil tarefa. Em uma tentativa de reverter a impressão deixada 

pelo governo antecessor, o atual Secretário realiza, no primeiro semestre de 2011, 

reuniões com os funcionários da educação com o propósito de conhecer e ouvir as 

reivindicações da Rede, que tem demonstrado grande descontentamento com a 

política educacional adotada no período de 1995 a 2010 pelos governos que 

estiveram no comando do Estado de São Paulo.  

 

1.2 A Reforma Curricular no Estado de São Paulo: gestão 2007-2010 

 

No início do Governo Serra (2007-2010), anunciou-se uma nova etapa na 

política educacional de São Paulo, obrigando a SEE/SP a enfrentar os problemas 

decorrentes da opção ideológica feita pelo partido do PSDB para a educação, que 
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havia promovido grande desconforto e exigia interferência direta na área da 

educação. 

Em agosto de 2007, a Secretária da Educação, Professora Maria Helena 

Guimarães de Castro, lança ambicioso plano para reversão dos problemas na 

educação paulista, prevendo um conjunto de ações que viabilizassem o atingimento 

de 10 metas até o ano de 2010. 

 A Professora Maria Helena de Castro apoia-se no Plano Nacional de 

Educação com o propósito de definir como metas para promoção da melhoria da 

qualidade da aprendizagem dos alunos e promover a equidade da Educação Básica: 

todos os alunos alfabetizados até o final de segundo ano de escolarização; redução 

em 50% da taxa de reprovação na 8a série; redução em 50% da taxa de reprovação 

no Ensino Médio; implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas 

séries finais de todos os ciclos; aumento de 10% nos índices de desempenho do 

Ensino Fundamental e Médio nas avaliações nacionais e estaduais; atendimento da 

demanda de jovens e adultos de Ensino Médio com currículo profissionalizante 

diversificado; implantação do Ensino Fundamental de nove anos com prioridade 

para a municipalização das séries iniciais (1a a 4a); programa de formação 

continuada e capacitação das equipes de ensino; descentralização da merenda 

escolar nos 30 municípios que ainda não aderiram ao programa; obras de melhoria 

de infraestrutura nas escolas. 

Para a concretização das metas estabelecidas, até o ano de 2010, são 

definidas diversas ações, tendo maior ênfase as seguintes: 

1- incentivos com implantação de política de bonificação e avaliação de 

desempenho; 

2- Programa Ler e Escrever – Formação Continuada, orientação curricular 

(propostas curriculares), professor auxiliar na 1a série e material de apoio a 

alunos e professores – 1a a 4a séries do Ensino Fundamental; 

3- Programa São Paulo Faz Escola – novo currículo e material de apoio a 

alunos e professores – 5a a 8a séries do Ensino Fundamental e Médio, 

encaminhado às unidades escolares no início de 2008; 

4- recuperação da aprendizagem – intensiva nas primeiras seis semanas e 

paralela ao longo do ano; 
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5- criação de gratificação específica para a função de professor coordenador 

pedagógico; 

6- concurso para supervisores e revisão de suas atribuições; 

7- estágio probatório para os novos integrantes na carreira; 

8- nova gratificação para diretores, vice-diretores e supervisores.  

 

A partir dessas ações, a SEE/SP desencadeia uma série de providências que 

dão corpo a uma ampla Reforma Curricular, e no início de 2008 é implantada em 

toda a Rede Pública Estadual a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, para o 

Ensino Fundamental (Ciclo II) e Médio, por meio do Programa São Paulo Faz 

Escola.  

As ações do Programa São Paulo Faz Escola compreendem um conjunto de 

decisões, estabelecidas mediante dispositivos legais, que objetivam a organização 

didática das unidades escolares, em particular no que se refere ao estabelecimento 

de procedimentos didático-pedagógicos do currículo, alterando o cotidiano das 

escolas e integrando o Programa de Qualidade na Escola14. 

O argumento adotado pela Secretaria para a implantação da Proposta 

Curricular se concentra no fato de que a autonomia conferida às escolas pela atual 

LDB, para definirem seus projetos pedagógicos, embora tenha sido uma importante 

medida descentralizadora, com o passar do tempo se mostrou insuficiente do ponto 

de vista da garantia de um sistema educacional coeso. De acordo com entrevista 

concedida pela Secretária Maria Helena de Castro, “Ficou provado que essa plena 

autonomia didático-pedagógica não era boa, levou a uma queda da qualidade” 

(Folha de S. Paulo, 25 fev. 2008, p. A-18). A Proposta Curricular se constituía em 

ação integradora e articuladora do sistema educacional de São Paulo, no entanto, 

retirou da escola sua competência na organização do trabalho docente. 

Nessa perspectiva, a SEE/SP, ao centralizar as decisões sobre o currículo, 

investe contra a autonomia das escolas, que não foram consultadas nem opinaram 

sobre os pressupostos de um currículo único para toda a Rede, tendo 

                                                             
14

 O Programa de Qualidade na Escola foi lançado em maio de 2009 com o objetivo de alcançar a 
melhoria da qualidade e a equidade do sistema de ensino na Rede Pública paulista. 
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desconsideradas suas experiências e sua realidade. Com essa postura, alijou do 

processo os professores, que passaram a ser executores do novo currículo e, 

portanto, obrigados a cumprir as novas diretrizes e metas estabelecidas, em um 

fazer pedagógico compulsório e alienado. 

 Foram produzidos materiais dirigidos aos professores e alunos, orientando o 

trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, numa proposta de unificação curricular. 

No início do ano letivo de 2008 é implantado na Rede o Jornal do Aluno, um 

conjunto de atividades pedagógicas direcionadas aos alunos com o propósito de 

recuperar conteúdos, entendidos como necessários pela Secretaria da Educação, 

para que esses alunos pudessem prosseguir partindo de uma base única. Esse 

material foi trabalhado ao longo do primeiro bimestre letivo, tendo sido feita ao final 

deste uma avaliação centralizada com cerca de 3,6 milhões de estudantes. Os que 

demonstraram ainda necessitar de reforço permaneceram em recuperação com 

aulas no contraturno durante o restante do ano letivo.  

Após esse período introdutório de preparação, foi encaminhado às escolas, 

bimestralmente, material didático direcionado aos alunos (Caderno do Aluno) e aos 

professores (Caderno do Professor) como subsídio pedagógico ao seu trabalho. O 

material detalhava conteúdos considerados necessários e a metodologia a ser 

utilizada em cada disciplina. De acordo com Maria Inês Fini (SÃO PAULO, 2008, p. 

3), coordenadora geral da Proposta, o objetivo da SEE/SP com a implantação desse 

material é “garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências [...]. 

Seu objetivo é muito claro: dar início a „uma continuada produção e divulgação de 

subsídios que incidam diretamente na organização da escola como um todo e nas 

aulas‟”. 

Como apoio ao programa de implantação do currículo único a SEE/SP 

desencadeou um conjunto de ações que objetivam o monitoramento e a verificação 

dos resultados, com destaque para a ênfase na avaliação do desempenho dos 

alunos Saresp15 e a avaliação do progresso da escola – Índice de Desenvolvimento 

da Educação do Estado de São Paulo (Idesp)16. 

                                                             
15

 O Saresp foi criado na gestão da Professora Rose Neubauer, durante o primeiro mandato do 
Governador Mário Covas (1995-1998). 

16
 O Idesp consiste em um indicador que mede a qualidade das escolas, com base em dois critérios: 

o desempenho dos alunos nos exames de proficiência do Saresp e o fluxo escolar (tempo de 
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Nesse contexto, a implementação do currículo único do Estado de São Paulo 

por meio da Proposta Curricular figura nos documentos oficiais da Secretaria e no 

site do Programa São Paulo Faz Escola17 como consolidado a partir de 2010; no 

entanto, como afirma Fernandes (2010, p. 28-29): 

 [...] esta proposta da SEE, interferindo de forma acentuada no já 
relativo espaço de autonomia da escola e de seus profissionais, 
encontra uma série de dificuldades e obstáculos em se organizar 
como projeto hegemônico. E mesmo com toda essa dinâmica que 
impôs à rede estadual de ensino, na Proposta Curricular observa-se 
que esta ação não tem sido capaz de se constituir como Projeto 
Político Pedagógico consentido e articulado junto ao corpo docente e 
aos gestores, e dar novo significado ao trabalho escolar. As 
inovações cujo objetivo é redimensionar as práticas curriculares 
esbarram na resistência dos profissionais da escola, muito pouco 
afeitos a mudanças das suas práticas [...]   

Em última análise, a implantação da Proposta Curricular configura-se na 

máxima expressão de ingerência da SEE/SP na organização do trabalho docente, 

conduzindo as escolas a se posicionarem de modo a desprezar metas e objetivos 

propostos em seu projeto pedagógico, construído a partir da realidade de sua 

comunidade, ao cumprirem as diretrizes estabelecidas pela Proposta, ou a buscar 

alternativas de preservação dessas metas e objetivos, na tentativa de garantir sua 

autonomia e sua identidade. A esse respeito, Fernandes (2010) afirma: 

 A Proposta Curricular posta à rede de maneira excessivamente 
burocrática, não respeitando a autonomia relativa de seus 
profissionais e da escola, esta situação de definir metas e objetivos 
para um projeto pedagógico para além do simbólico, 
necessariamente, obriga aos educadores construírem um PPP que 
seja mais do que uma carta de boas intenções, e conduzam um 
plano em ação que direciona e interfere no projeto da escola como 
um todo. 

A Proposta causou impacto imediato nas escolas, sendo recebida com 

desconforto por uns e incertezas para outros, mas de maneira geral suscitou a 

necessidade de adaptação diante da nova realidade vivenciada pela escola. 

Adaptação que pode não ser a que se afine com as normas e diretrizes emanadas 

da SEE/SP e, portanto, expõe a fragilidade do discurso empregado pela Secretaria 

                                                                                                                                                                                              
aprendizagem). Ao se complementarem, ambos os critérios definem como uma boa escola aquela na 
qual a maior parte dos alunos apreende as competências e habilidades requeridas para sua série, em 
um período de tempo ideal – ano letivo. 

17
 O site São Paulo Faz Escola foi criado para apoiar os processos que consolidam o Currículo no 

Estado de São Paulo. 
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ao garantir a plena consolidação do Currículo do Estado de São Paulo a partir de 

2010. 
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CAPÍTULO 2 

O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 Este capítulo traça o cenário em que se desenvolveu esta pesquisa, a partir 

de levantamento feito em documentos da SEE/SP, da escola e da consulta à tese de 

Doutorado de Malavasi (2006), situando o cenário geográfico e institucional no qual 

está inserido, bem como fazendo uma retrospectiva histórica do processo vivenciado 

pela EE Fênix, na luta pela preservação de sua autonomia, na construção de sua 

identidade coletiva e na resistência às políticas educacionais que desrespeitaram 

seu caráter coletivo. Em seguida, analisa o processo de construção do projeto 

político-pedagógico da escola ao longo de sua história, e a estruturação de sua 

vocação coletiva, construída pela luta em prol da manutenção de sua autonomia. 

 

2.1 O cenário geográfico 

 

Para melhor compreensão da Escola objeto desta pesquisa, é relevante 

situarmos a posição que ela ocupa no panorama em que se encontra inserida. 

A Escola pesquisada
18

 ao qual nos reportamos pertence ao conjunto de 

escolas públicas do Estado de São Paulo, considerado uma das três maiores 

unidades administrativas da América do Sul. 

O Estado de São Paulo possui, em termos econômicos, posição de destaque 

entre as unidades federativas, sendo responsável por mais de 31% do Produto 

Interno Bruto (PIB) do País (FREITAS, 2011, p. 58). A população, estimada em mais 

de 40 milhões19 de habitantes, é a mais diversificada do Brasil. Dela fazem parte 

descendentes de italianos, portugueses, japoneses, libaneses, e de tantos outros 

povos que imigraram para o País, além de grandes correntes migratórias. São Paulo 

                                                             
18

 Para garantir o sigilo das informações, o bairro, a escola e as demais localidades foram 
identificados neste trabalho por nomes fictícios. Conforme salientado, nossa escola pesquisada será 
designada provisoriamente EE Fênix, ou apenas Fênix.  

19
 Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/principal_conheca>. Acesso em: 3 jun. 

2011. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/principal_conheca
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possui um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs), embora cerca 

de 14% de sua população se encontre abaixo da linha de pobreza (FREITAS, 2011, 

p. 58). 

A população do Estado paulista encontra-se distribuída em 645 municípios. 

Nossa escola pesquisada – a EE Fênix – pertence geograficamente ao Município de 

São Paulo. 

A Cidade de São Paulo é a capital administrativa do Estado. Possui uma área 

de 1.530 km², nos quais se espalham cerca de 11 milhões20 de habitantes. Cidade 

mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul, é 

considerada a décima quarta mais globalizada do planeta. Concentra o décimo 

maior PIB, representando isoladamente 12,26% de todo o PIB nacional21. 

O Município paulista possui IDH elevado, sendo o décimo oitavo maior do 

Estado e o sexagésimo oitavo do Brasil, porém a distribuição na cidade não é 

homogênea22. 

São Paulo está administrativamente dividida em 31 Subprefeituras e cada 

uma, por sua vez, divide-se em Distritos, sendo estes subdivididos em Subdistritos. 

A Figura 2.1, a seguir, exibe o mapa do Município de São Paulo. 

 

                                                             
20

 Censo realizado no ano de 2000. Disponível em: <http://cidadedesaopaulo.com/sp/br/geografia>. 
Acesso em: 4jun. 2011. 

21
 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/historia/index.php?p=2979>. 

Acesso em: 3 jun. /2011. 

22
 Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/informacoes/atlas_ 

municipal/index.php?p=613>. Acesso em: 23 jun. 2011. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/informacoes/atlas_%20municipal/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/informacoes/atlas_%20municipal/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/informacoes/atlas_%20municipal/
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Figura 2.1 – Mapa do Município de São Paulo. 

Fonte: Disponível em: <www.google.com.br>. Acesso em: 25 maio 2011. 
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É no Distrito de Monte Verde23, mais especificamente no Subdistrito de Jd. 

Horizonte, que se localiza a EE Fênix. 

O Subdistrito de Jd. Horizonte situa-se na extremidade da periferia da Cidade 

de São Paulo, distante 30 km do marco zero (Praça da Sé), compondo o Distrito de 

Monte Verde, cuja origem está ligada ao processo de expansão da periferia do 

Município a partir de 1850. 

A região que compõe o Distrito de Monte Verde, originariamente constituía-se 

em uma região habitada por índios de diferentes tribos. Conhecida nos primórdios 

como a “região da corcova”, o bairro Jd. Horizonte nasceu graças a uma longa 

jornada de luta da população local nos anos de 1920 pela construção de uma 

estação ferroviária. A luta ficou marcada pela montagem, por um período de dois 

anos, de barricadas ao longo da linha férrea que ligava a Cidade de São Paulo a 

outras cidades da região metropolitana de São Paulo, para forçar a parada dos dois 

trens diários que faziam essa ligação. Isso porque a estação mais próxima era em 

Monte Verde, distante alguns quilômetros. 

Conforme relato de moradores em pesquisa realizada pela escola para 

reconstruir a história do bairro, com a inauguração da estação a Fazenda Campos 

Sales foi dividida em duas e, com isso, a parte alta da fazenda passou a denominar-

se Jd. Horizonte, enquanto a parte baixa continuou com o nome de Vila Paraíso, 

denominação derivada de uma grande empresa instalada na região, que adquiriu a 

fazenda em 1905. 

A região é marcada ainda por uma história de resistência, em face da posição 

geográfica que ocupa, tendo possibilitado o erguimento de barricadas para impedir 

que as tropas federais chegassem a São Paulo em 1917, nas primeiras grandes 

greves operárias; em 1924, no levante tenentista; e em 1932, na Revolução 

Constitucionalista. Por se tratar de uma via de acesso ao Rio de Janeiro, muito da 

história do Brasil passou por ali. 

A divisão e o loteamento das fazendas da região e, em especial, a Fazenda 

Campos Sales, deram origem à formação de diversas chácaras que posteriormente 

                                                             
23

 Conforme salientado, para garantir o sigilo das informações, o bairro, a escola e as demais 
localidades foram identificados neste trabalho por nomes fictícios. 
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foram desaparecendo para dar lugar a moradias, indústrias, lojas, escolas, igrejas. 

Essa ocupação deu-se em especial ao longo da via férrea. 

No decorrer das décadas de 1970 e 1980, em face das pressões da 

população perante os representantes do Poder Público na região, foram instalados 

serviços como redes de água e de esgoto, asfalto e iluminação pública. 

A estação foi desativada anos mais tarde, como uma das ações de expansão 

do transporte na região. Em seu lugar construiu-se a extensão da Av. Tales de 

Mileto, que passou a ligar o centro da Cidade de São Paulo ao bairro de Monte 

Claro. 

A região é carente de serviços básicos como transporte, hospitais, serviços de 

saneamento e de lazer. Com o aumento demográfico, o bairro passou a caracterizar-

se como um bairro dormitório, uma vez que não existem postos de trabalho para 

atender a demanda da população. 

O bairro não conta com uma organização urbana e, em razão da falta de 

critérios de construção ou de um projeto pré-estabelecido, ele se constitui num 

adensamento de casas construídas aos fins de semana pelos próprios moradores. 

Em geral, essas construções são parte agregada de outras já existentes, onde mora 

um grande número de pessoas, que dividem os mesmos espaços sem condições de 

privacidade. 

O bairro possui um pequeno comércio local, uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS), três escolas estaduais – sendo uma de ensino fundamental do 1o ao 5o ano, 

uma de ensino fundamental do 1o ao 9o ano e uma de Ensino Fundamental e Médio 

(do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental e da 1a a 3a série do Ensino Médio) –, uma 

creche e uma escola de Educação Infantil, ambas pertencentes à Rede Municipal de 

Ensino, uma Igreja Católica e algumas igrejas evangélicas. 

Comum em muitos bairros da periferia, a falta de segurança é de grande 

preocupação no bairro, onde ocorrem frequentes confrontos entre diferentes grupos 

na disputa por territórios, e grupos de justiceiros acabam por fazer as próprias leis. A 

construção da Av. Tales de Mileto cortou o bairro em dois, forçando uma nova 

configuração das relações de poder existentes entre esses grupos. Nesse contexto 

social e sem espaços de lazer, a escola acaba se constituindo no único local de 

encontro para os jovens da região, vitimizados pela violência dos grupos marginais, 
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pelo próprio Estado, representado pela força policial, e pela violência do poder 

capitalista. Isso contribui para que os jovens, em sua maioria, sejam conduzidos 

para a criminalidade e, por consequência, sejam afastados da escola. 

A renda familiar da população local gira em torno de um a dois salários 

mínimos, obtidos no desempenho de funções como mecânico, pedreiro, vendedor, 

faxineiro, diarista, ambulantes e outros. É grande o número de desempregados e de 

trabalhadores informais, cujo nível de escolaridade, em média, não ultrapassa o 

Ensino Fundamental.  

 

2.2  A Rede Pública Escolar 

 

A escola em análise integra o conjunto de 5.35224 escolas públicas da Rede 

de Ensino do Estado de São Paulo, estando diretamente vinculada à Secretaria 

Estadual da Educação paulista. 

Os assuntos referentes à educação em São Paulo estiveram, durante o 

período colonial, vinculados diretamente ao governador da província, após a 

proclamação da República, com a criação das Secretarias de Estado. Até 1931, 

ficaram a cargo da Secretaria dos Negócios do Interior, responsável pela instrução 

pública primária, secundária e superior, além do ensino particular, profissional, pelas 

bibliotecas e associações literárias. A partir de 1931, essa Secretaria transformou-se 

na Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Pública, tendo a seu cargo, além 

da educação pública, a fiscalização do ensino particular, a saúde pública e a 

assistência às atividades não atribuídas a qualquer outra Secretaria. Em 1947 a 

Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Pública foi desmembrada; criou-se, 

então, a SEE/SP, que passou a ocupar-se somente das questões relacionadas à 

educação. A SEE/SP assume, então, as atividades de caráter administrativo e 

estrutural das escolas particulares, estaduais e municipais dos municípios do 

Estado, por meio das Delegacias Regionais de Ensino (DREs) do Estado de São 

Paulo, subordinadas à Diretoria de Ensino (DE). 

                                                             
24

 Cadastro de alunos abril/2011. Disponível em: <http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/ 
Arquivs/9.pdf>. Acesso em: 25 maio 2011. 

http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/


57 

 

A estrutura organizacional da SEE/SP sofreu várias alterações ao longo da 

história. Em 1999, ainda no Governo Mário Covas, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), passou por nova reestruturação, mantida até os dias de hoje, em 

que as antigas Delegacias de Ensino (DEs) foram transformadas em Diretorias 

Regionais de Ensino (DERs), e muitas delas foram agrupadas, o que gerou uma 

redução nas instâncias intermediárias entre as escolas e a SEE/SP25. 

Na operacionalização das ações, a SEE/SP conta hoje com 91 DERs para 

atender as escolas públicas e particulares da Rede Estadual. Essas DERs estão sob 

a direção da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana de São Paulo 

(COGSP), órgão responsável pelo acompanhamento de 29 Diretorias de Ensino, 

sendo 13 delas no Município de São Paulo (Figura 2.2), e da Coordenadoria de 

Ensino do Interior (CEI), que responde por 62 Diretorias localizadas em municípios 

do interior do Estado. Ligada ainda à SEE/SP e responsável pela gestão de recursos 

financeiros da Secretaria, encontra-se a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE); a responsabilidade pela gestão pedagógica é atribuída à 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (Cenp).        

                                                             
25

 O Decreto n
o
 43.948, de 9 de abril de 1999, extinguiu as 143 Delegacias de Ensino existentes e 

criou as 89 Diretorias de Ensino. Em 19 de julho de 2011, pelo Decreto n
o
 57.141, foi estabelecida a 

nova Reorganização da Secretaria de Estado da Educação, encontrando-se, hoje, sua implantação 
em processo.  
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Figura 2.2 – Diretorias de Ensino no Município de São Paulo.  

Fonte: <http://cogsp.edunet.sp.gov.br/mapa/total4_10.html>. Acesso em: 19 jul. 2011. 

 

 

A COGSP concentra 2.170 escolas, estando localizadas no Município de São 

Paulo 1.187 unidades escolares, que atendem a um total de 1.419.537 alunos26, dos 

                                                             
26

 Dados fornecidos pela Central-CIE, obtidos por meio de planilha encaminhada por e-mail a esta 

pesquisadora. 
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4.797.007 matriculados na Rede Pública Estadual em todo o Estado de São Paulo. 

Para atender a esses alunos, a Rede conta com recursos humanos formados por 

professores efetivos e ocupantes de função atividade e funcionários ligados à 

educação, o que compõe um total de 66.956 profissionais. O resultado é uma 

complexa estrutura organizacional. 

 

 

Quadro 2.1 – Contingente ativo dos profissionais da SEE/SP e da COGSP em maio 

de 2011 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS NO MUNICÍPIO DE SP –

COGSP 

Categoria
27

  Efetivos 

 

Não 

Efetivos 

Total Efetivos 

 

Não 

Efetivos 

Total 

QM 124.553 101.460 226.013 28.147 27.253 55.400 

QAE 33.370 10.436 43.806 9.553 1.493 11.046 

QSE 4.982 _ 4.982 1.801 – 1.801 

TOTais 162.905 111.896 274.801 39.501 28.746 68.247 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos (DRHU) da SEE/SP. 

 

A EE Fênix localiza-se na jurisprudência da Diretoria Ensino Região Leste 1 

que compõe o conjunto das cinco Diretorias responsáveis pelo acompanhamento 

das escolas situadas na zona Leste do Município de São Paulo (Figura 2.2), 

vinculadas à COGSP. A Diretoria de Ensino foi composta pelas regiões 

administrativas pertencentes às antigas 8a, 9a e parte da 10a e da 11a Delegacias de 

Ensino. Responsável pelo acompanhamento das escolas públicas e privadas 

localizadas na área geográfica de diferentes bairros (10 no total), atende a um 

conjunto de 90 escolas públicas, 87 escolas particulares e 30 escolas particulares 

                                                             
27

 As categorias funcionais aqui tratadas referem-se ao Quadro de Apoio Escolar (QAE), Quadro 
Secretaria da Educação (QSE – formado por ocupantes de funções técnicas e administrativas) e ao 
Quadro do Magistério (QM – composto por professores efetivos e ocupantes de função atividade, 
divididos em contratados e efetivos por meio da Lei Complementar n

o
 1.010, de 1

o
 de junho de 2007, 

que criou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo). 
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extintas28, com um total de 97.50529 alunos matriculados na Educação pública 

básica. 

A sede administrativa da Diretoria de Ensino localiza-se no bairro de 

Assunção, o que a torna distante das escolas sob sua jurisdição. A Escola objeto 

deste estudo, juntamente com duas outras unidades escolares, dista cerca de 18 km 

da Diretoria.  

A Diretoria de Ensino é composta por 9 setores administrativos. Tem em seu 

quadro um total de 1 Dirigente – a atual Dirigente Regional de Ensino assumiu a 

função em 2011, recrutada do quadro de Supervisores de Ensino da própria DER –; 

51 funcionários, sendo 4 afastados em outros órgãos da administração pública; 25 

Supervisores de Ensino e 17 Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica.  

O prédio da atual Diretoria de Ensino abrigou no passado uma escola de 

Ensino Fundamental, sendo inadequado para comportar os diversos setores 

administrativos. A Oficina Pedagógica, por exemplo, funciona em outro edifício, 

localizado no bairro Vila Morales, distante 6 km da Diretoria.  

 

2.3  A Escola  Fênix 

 

A escola objeto deste estudo – EE Fênix – foi criada em 26 de novembro de 

1947, por meio do Decreto no 17.698/47, durante a gestão do Governador Adhemar 

Pereira de Barros (1947-1951). A escola constituía-se originariamente de 4 classes, 

formadas pela aglutinação da 1a, 2a e 3a séries das escolas mistas do bairro Jd. 

Horizonte, sendo todas de 2o estágio. Estava, assim, fundado o Grupo Escolar para 

atender alunos no Ensino Primário comum. 

Organizado em dois turnos, o então Grupo Escolar desenvolvia suas 

atividades de acordo com as determinações previstas no Decreto no 17.698/4730, do 

                                                             
28

 Escolas que tiveram as atividades encerradas, porém seus acervos permanecem sob 
responsabilidade da Diretoria de Ensino. 

29
 Dado constante do Quadro Escolar (QE) das escolas da Diretoria de Ensino, data-base 31 de 

março de 2011. 

30
 O Decreto n

o
 17.698, de 26 de novembro de 1947, consolida as leis e demais normas relativas ao 

ensino no Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/ 
decreto/1947%20n.17.698,%20de...>. Acesso em: 5 jun. 2011. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/%20decreto/
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/%20decreto/
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/%20decreto/
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qual constavam todas as orientações necessárias para o pleno funcionamento das 

unidades escolares dos diferentes níveis de ensino. 

Nesse período e nos anos que se sucederam, coube à EE Fênix pouca ou 

nenhuma autonomia para a organização e construção de um plano de atividades 

direcionado às necessidades de seus alunos, conforme podemos notar pelo texto do 

Artigo 158 do Decreto no 17.698/47: 

 Nenhuma alteração no plano de atividades escolares poderá ser 
levada a efeito sem a anuência prévia da Delegacia Regional do 
Ensino e aprovação do Departamento de Educação que é a 
Repartição privativamente encarregada de organizar, orientar e 
fiscalizar o trabalho das escolas primárias. 

O controle do Estado sobre a organização das escolas fica evidenciado, 

ainda, mediante a definição de um programa de ensino comum a todos os Grupos 

Escolares, conforme prescrito no Artigo 157, ao estabelecer que o programa de 

ensino do curso Primário comum é o especificado no item no 8 da parte 1 do Anexo 

26 do referido Decreto. 

Embora fosse assegurada ao professor autonomia didática, em consonância 

com as normas técnicas gerais indicadas pela pedagogia contemporânea, e ele 

tivesse liberdade de escolha dos livros adotados, desde que fosse seguida a 

orientação didática dos programas escolares, sendo vetados os ditados de lições 

consignadas nos compêndios, ou de notas relativas a pontos do programa, não se 

observa, nesse período, nos registros dos documentos existentes na Fênix, uma 

dinâmica que evidencie a preocupação dos docentes em romper com as regras 

estabelecidas, no que se refere a promover a construção coletiva de uma proposta 

de atuação que atendesse à realidade do alunado. 

Na década de 1960, a educação brasileira ganha a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), a Lei no 4.024/61, sancionada pelo presidente à época, 

João Goulart (1961-1964). 

A Fênix, além do controle feito pelo Estado que pouco lhe conferia autonomia, 

vivenciou os efeitos do golpe militar ocorrido em 1964, no qual as Forças Armadas 

tomaram o poder administrativo do País, pondo fim a um rico período de construção 

de uma educação brasileira direcionada para a população menos favorecida. 
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A repressão e o terror emanados dos órgãos governamentais estenderam-se 

às unidades de ensino, mediante punições a professores, alunos e funcionários dos 

estabelecimentos de ensino público e particular que promovessem atos destinados à 

organização de movimentos com ideias contrárias às do novo regime implantado, ou 

o uso do espaço escolar para fins considerados subversivos, sujeitos à punição após 

processo sumário de demissão. Essa nova perspectiva oficializou no âmbito escolar 

um processo de delação e de terrorismo, pois qualquer atitude discordante da nova 

política podia ser interpretada como ato subversivo passível de apuração e abertura 

de inquérito policial militar (MALAVASI, 2006, p. 18). 

Na Fênix, esse cenário favoreceu o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que ganharam caráter extremado de individualismo (MALAVASI, 2006), com forte 

conotação cívica, com ênfase em valores religiosos, familiares e patrióticos. Não se 

percebe, pela análise dos registros existentes na unidade escolar analisada, 

situação evidenciadora de práticas coletivas ou de ações construídas no coletivo. A 

Fênix perde a pouca autonomia que possuía, pelas ações de controle emanadas das 

instâncias de poder legalmente constituídas e pela própria organização das relações 

internas e externas na Escola, influenciadas pela nova cultura instalada pelo poder 

do governo militar.  

A década de 1960 é marcada, de um lado, por um inquietante 

descontentamento dos profissionais da escola em relação à nova ordem 

estabelecida e, de outro, pela rígida estrutura de controle sobre suas ações 

exercidas pelos órgãos centrais da SEE/SP.  

Após 10 anos da promulgação da primeira LDB, a educação básica passa a 

ser definida pela Lei de Diretrizes e Bases no 5.692/71, entrando em vigor no auge 

da ditadura militar, ao ser sancionada pelo presidente à época, General Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974). Nesse período, o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas foram direcionadas à administração científica do trabalho com bases 

conceituais do taylorismo, e a formação de caráter tecnicista se configura pela 

despolitização do indivíduo, mediante o processo de alienação imposto pelo regime 

militar. 
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A Fênix é ampliada e passa a contar com 10 salas em madeira – tipo 

palafita31 –, em face da grande expansão da demanda ocorrida no Jd. Horizonte, 

decorrente da progressiva migração nordestina. Passa a denominar-se Escola 

Estadual de 1o Grau Fênix, atendendo alunos do Ensino Primário e do Ginasial, além 

dos alunos de suplência I. 

É possível observarmos, pelos registros existentes na Fênix (Plano Escolar), 

que a relação de poder verticalizado existente na estrutura social do País era 

reproduzida no interior da escola, com a organização escolar a cargo da direção 

dessa, o que contribuía para práticas individualizadas. Isso resultava na evidente 

desconsideração do trabalho desenvolvido pelos docentes com menor tempo de 

serviço na unidade. 

Nesse período, de acordo com relatos existentes a respeito dessa escola 

(MALAVASI, 2006), inicia-se um processo embrionário de construção coletiva de 

práticas pedagógicas direcionadas para a realidade do alunado. Movido pelas 

resistências enfrentadas no cotidiano da ação pedagógica geradas por relações 

verticalizadas e hierarquizadas, um grupo de professoras das primeiras séries, 

recém-formadas, iniciou um processo de desvelamento da realidade. Com base na 

problematização das próprias práticas e dos programas de ensino estabelecidos, o 

grupo desencadeou um processo de reflexão, com a proposição de novas ações que 

passaram a fazer parte do cotidiano de todas as primeiras séries da Fênix. Como 

não havia reuniões pedagógicas, as discussões ocorriam nos horários de recreio e 

muitas após o turno de trabalho. Com o trabalho coletivo, o grupo foi se 

consolidando sem que a direção dessa escola percebesse o processo que estava 

sendo desenvolvido.  

Os movimentos em defesa do processo de abertura política iniciados no final 

da década de 1970 propiciaram que o trabalho coletivo iniciado com as reflexões 

acerca das próprias práticas ganhasse força, com o envolvimento do grupo nos 

movimentos sindicais e nos encontros de resistência à opressão política existente. O 

                                                             
31

 Anos mais tarde, a Fênix passa por reformas que definem sua atual estrutura física. Construído em 
um único pavimento, o prédio escolar ocupa 2.500 m² de um terreno com 10.000 m² e é composto por 
19 salas de aula, laboratório, quadra esportiva coberta, laboratório de informática, sala de vídeo e 
dependências administrativas. Todos os ambientes são em alvenaria e abrigam 1.753 alunos 
distribuídos nos três turnos de funcionamento. A escola oferece, atualmente, o Ensino Fundamental 
Ciclo II e o Ensino Médio. 
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contato desses educadores com textos de Gramsci e de Marx desencadeou um 

novo processo – o de formação. 

Nesse processo, o grupo foi crescendo. Houve a adesão de outros 

professores da escola, que passaram a compartilhar ideias e a discutir, no interior 

dela, questões relacionadas às práticas pedagógicas e às condições de trabalho dos 

professores, além de questões políticas pertinentes às decisões emanadas das 

instâncias superiores, bem como a pensar o currículo, enquanto instrumento de 

ampliação de potencialidade e facilitador de mudanças sociais, influenciados pela 

teoria libertadora de Paulo Freire. Na ocasião, o Estado de São Paulo era governado 

por Paulo Salim Maluf (1979-1982), da Aliança Renovadora Nacional (Arena). 

Findo o regime militar, na Fênix havia se estruturado um grupo fortalecido que 

passara a construir de modo coletivo a organização didático-pedagógica dessa 

escola, embora enfrentasse as constantes reações de oposição da Delegacia de 

Ensino no tocante ao trabalho desenvolvido. 

O grupo se manteve unido graças ao caráter coletivo do trabalho 

desenvolvido, o que lhes permitiu enfrentar as diversas dificuldades que marcaram a 

escola, durante os governos de Orestes Quércia (1987-1991) e Luiz Antonio Fleury 

Filho (1991-1995), caracterizados pelo autoritarismo e pela truculência no trato das 

questões ligadas ao professorado. 

Ainda durante o Governo Fleury, em 1993, a Fênix foi incluída no Projeto 

Escola Padrão. Mesmo contrário ao projeto em si, o corpo docente da escola foi 

obrigado a aceitar a implantação do modelo na unidade, numa ação verticalizada da 

SEE/SP. Os educadores eram, no entanto, favoráveis ao modelo de funcionamento 

proposto, que possibilitava ao grupo ganho de espaços coletivos para estudo e 

discussão, uma vez que a escola engajada nesse projeto passava a ter autonomia 

na gestão e na organização do tempo escolar, de maneira a garantir a reflexão e a 

discussão dos problemas da escola. Isso permitia a sistematização de propostas e 

de experiências por meio de pesquisas que possibilitassem a construção de um 

projeto pedagógico resultante de um processo permanente de reflexão.  

O Projeto Escola Padrão configurou-se em um conjunto de ações 

desencadeadas pela SEE/SP, facilitadoras da construção de processos coletivos no 

interior das escolas selecionadas. Nesse novo modelo, a Fênix, por um lado, 



65 

 

encontrou espaço para a continuidade de seu trabalho coletivo, já iniciado e 

consolidado, no entanto, evidenciou-se para o grupo a necessidade de ampliar o seu 

embasamento teórico, a fim de possibilitar que os educadores conseguissem 

respaldar as práticas e os objetivos do projeto pedagógico da escola. 

Nesse contexto e com a necessidade de fortalecimento do grupo, nasceram 

os fundamentos de uma comunidade de trabalho, que se sustentou graças ao apoio 

de professores formadores que trabalhavam nos Núcleos de Ação Educativa 

(NAEs)32 e que passaram a desenvolver um projeto de formação na escola. 

Os encontros de formação ocorreram em períodos quinzenais durante os 

horários de trabalho pedagógico, nos quais o grupo discutia sua prática, tendo sido 

possível iniciar, ao longo desse processo de formação, a construção do projeto 

pedagógico da escola. 

Esse processo possibilitou a aproximação com toda a comunidade externa da 

escola, criando vínculos, ao promover sua abertura, o que favoreceu um projeto 

consistente no qual a qualidade do ensino configurava-se como objetivo maior do 

fazer escolar. Com isso, criou um movimento dinâmico na escola, envolvendo todos 

que estavam ligados a ela de forma participativa. 

A Fênix ganhou mais vida e os índices de reprovação e de evasão foram 

praticamente eliminados e todos participavam de maneira ativa do processo de 

ensino. A escola havia conquistado autonomia na condução do projeto de sua 

formação, muitos docentes voltaram à universidade em busca de subsídios para que 

pudessem contribuir com as demandas que surgiram em função do projeto de 

formação na escola. Essa aproximação com a comunidade gerou algumas 

dissertações e teses. 

Como estratégia, para evitar a interferência da Delegacia de Ensino, cujo 

relacionamento com a escola era distante, embora os avanços na qualidade das 

aprendizagens dos alunos fossem evidentes, a Fênix atendia prontamente todas as 

exigências burocráticas e todas as ordens e determinações legais que constituíam a 

dimensão valorizada pelo poder central. Esse comportamento tinha por finalidade 

                                                             
32

 Os NAEs ligados à Prefeitura da Cidade de São Paulo, durante o Governo da Prefeita Luiza 
Erundina, viveram período de intensa experiência de formação com as escolas.  



66 

 

desviar a atenção da SEE/SP das práticas desenvolvidas no interior da Escola, que, 

muitas vezes, confrontavam as determinações impostas por essa Secretaria. 

Iniciava-se, desse modo, o primeiro governo de Mário Covas (1995-1998) e, 

nos primórdios de 1996, a SEE/SP promove uma reestruturação do ensino, já 

comentada no capítulo anterior. Com a reforma, a Fênix deixou de atender o nível de 

Ensino Primário para trabalhar com alunos da 5a série ao terceiro ano do 2o Grau, o 

que provocou a não aceitação desse desmonte da escola, uma vez que boa parte 

dos profissionais não via com simpatia a ideia implantada pela Secretaria de Estado. 

Embora se opusesse ao processo de reforma, a escola pouco pôde fazer para 

evitar a implementação dessa, que representou para os profissionais da Fênix um 

panorama desarticulador de todo o trabalho construído até aquele momento. O 

grupo de profissionais foi radicalmente modificado, rompendo com a coesão 

existente. Uma nova demanda pública se apresentava à escola, evidenciando a 

falácia do discurso das políticas públicas ao preconizar a autonomia da escola, a 

construção do projeto pedagógico e a participação das representações escolares.  

Instalou-se o conflito no interior da escola, uma vez que as relações se 

desestruturaram, e ela passou a conviver com três realidades diferentes. Os grupos 

se isolaram, e cada qual começou a lutar por manter sua unidade e sua identidade. 

Nesse cenário, uma atividade cultural aberta à comunidade, proposta pelo 

Conselho de Escola e desenvolvida com pouca participação dos professores na 

organização, marcou o início de uma mudança na comunicação entre os grupos, o 

que favoreceu o surgimento das primeiras iniciativas de atuação coletiva pelos 

grupos divergentes. Iniciou-se um princípio de percepção, por todos, da necessidade 

de integração e de uma construção coletiva das ações no espaço escolar. 

Em 1998 a SEE/SP novamente promove alterações na estrutura do ensino no 

Estado de São Paulo, que impactam a organização da escola ao definir o 

desenvolvimento do processo de atribuição de aulas como incumbência das 

Delegacias de Ensino. Isso provoca nova mudança no quadro docente da Fênix, 

gerando o desmonte de todo o processo até então construído. Os efeitos da nova 

LDB, a Lei no 9.394/96, sancionada pelo Presidente à época, Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003), no entanto, se efetivava no interior da escola apresentando 

um avanço conceitual no tocante à autonomia e à construção do projeto pedagógico. 
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Ao delegar à escola a competência primordial na elaboração de seu projeto político-

pedagógico e ao especificar a dimensão coletiva dessa elaboração, a nova lei 

ratificava as práticas até então desenvolvidas pela Fênix e insistentemente 

desconsideradas pela SEE/SP. 

Esse período marcou novo movimento de articulação da dimensão coletiva no 

interior da escola. Embora as contradições das proposições neoliberais insistissem 

em minar a autonomia desta, era forte a vocação na manutenção de uma identidade 

da qual a construção coletiva e a formação são as principais molas propulsoras do 

fazer escolar. 

Por intermédio dos processos de formação no contexto escolar, a EE Fênix 

vivenciou a experiência da construção de comunidades de trabalho com a finalidade 

de alcançar a prática do distanciamento das ações cotidianas, que, num movimento 

dialético, possibilitassem a reflexão sobre essas práticas em um processo de 

discussão e construção de conhecimento pelo grupo.  

A reforma curricular implantada pela SEE/SP, iniciada em 2007, na gestão do 

Governador José Serra (2007-2010), desencadeou um conjunto de ações que ao 

serem implementadas geraram pressões sobre as escolas. Com a implantação de 

um currículo único materializado na forma de cadernos apostilados distribuídos pela 

Secretaria a todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio, a Fênix se manteve 

firme no desenvolvimento de seu projeto pedagógico. Para não sucumbir às 

pressões emanadas das instâncias superiores, que limitam as ações da escola, a 

escola adotou sistemáticas de desconsideração em relação a essas pressões e a 

manutenção das propostas discutidas e construídas pelo grupo. A unidade escolar 

desenvolve suas metodologias de aprendizagem pautadas em eixos temáticos 

discutidos pelo seu coletivo, construindo assim o próprio currículo, desconsiderando 

o material enviado pela Secretaria de Estado.  

Além do currículo próprio, a Fênix mantém uma organização interna das 

turmas de alunos, que se diferencia do comumente observado nas demais escolas, 

com o objetivo de alterar o paradigma da distribuição dos alunos em turmas com 

base no desempenho destes e assim formar turmas fortes e fracas. Nessa unidade 

escolar, a distribuição dos alunos é aleatória e cada turma recebe, em vez de letras 

(5a A, 6a B etc.), nomes de personalidades (sala Paulo Freire, por exemplo). 
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Como parte da estratégia adotada, a Fênix desenvolve seu currículo sem se 

preocupar com índices e metas estabelecidos pela SEE/SP, embora participe de 

todas as avaliações do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (Saresp), da Prova Brasil e do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb)33. Os professores possuem liberdade para trabalhar os 

conteúdos necessários ao desenvolvimento do currículo construído de acordo com o 

projeto pedagógico, o que demonstra que a escola possui uma dinâmica 

diferenciada. 

No processo de resistência34 em manter sua autonomia curricular e 

pedagógica, a Fênix atua com o propósito de colocar em movimento um conjunto de 

ações que observado a distância passa a ideia de consonância entre as práticas e 

as determinações presentes na política de implementação da reforma curricular; 

porém, uma análise mais aprofundada dessas ações demonstra uma estratégia 

política  adotada pelos atores – professores, equipe gestora e funcionários – 

responsáveis pelo desenvolvimento dessa política, que desvia o foco atencioso da 

escola, permitindo que esta mantenha a identidade. 

A Fênix participa de todos os momentos de formação oferecidos pela SEE/SP 

aos profissionais das escolas, no entanto é na formação continuada realizada por 

essa escola no próprio espaço que acontecem as transformações na organização 

dos tempos escolares. Nas reuniões de discussão do trabalho pedagógico, 

organizado coletivamente com todos os envolvidos, são discutidos e aprofundados 

os subsídios para a construção do currículo e da interdisciplinaridade nele 

trabalhada. 

                                                             
33

 O Saeb, implantado em 1990, é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). 

34
 O conceito de Resistência Cultural defendido por Giroux (1986) estabelece uma crítica às analises 

reducionistas feitas sobre a construção de significados sociais que professores e alunos fazem com 
relação ao conhecimento, ao currículo e à vida educacional. De acordo com a teoria de Giroux 
(1986), por resistência entende-se o conjunto de práticas exercidas por grupos subordinados, que se 
opõem como tentativa de barrar a dominação sofrida, de forma a garantir sua identidade e sua 
cultura. Mediante comportamentos contraditórios e ambíguos formadores de situações conflitantes 
existentes na realidade social desses grupos, é que surge a resistência, a partir da negação, e da 
rejeição ao domínio estabelecido, possibilitando situações de reinvenção e reelaboração, num 
movimento que pode ser consciente ou inconsciente. Giroux (1986) discute o conceito de resistência 
no interior da escola como um elemento fundamental a uma análise crítica das práticas pedagógicas.  
Para Silva (2011, p. 53), Giroux sugere que existem mediações e ações no nível da escola e do 
currículo que podem trabalhar contra os desígnios do poder e do controle. A vida social em geral e a 
pedagogia em particular não são feitos apenas de dominação e controle. Deve haver um lugar para a 
oposição e a resistência, para a rebelião e a subversão. 
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Para todo o corpo da escola, esta é um local de exposição de ideias, diálogo 

de saberes, debates, reflexões, e não espaço da omissão e negação das 

contradições existentes nas relações educacionais, sociais, étnicas, de gênero etc. 

(MALAVASI, 2006, p. 146).  

 

2.4  A construção do projeto político-pedagógico da EE Fênix 

 

A expressão Projeto Pedagógico aparece pela primeira vez na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/1996 – e nos documentos estaduais 

de educação. Seu conceito é explicitado no parecer CEE no 67/1998, mediante a 

terminologia Proposta Pedagógica.  

A escola, enquanto integrante de uma estrutura mais ampla da qual fazem 

parte a sociedade e o sistema educacional, tem, no que tange a eles, uma 

autonomia relativa. Não se trata de uma dependência absoluta ou de uma completa 

independência; o que se verifica é uma interdependência. Os currículos construídos 

pelas escolas devem atender às exigências específicas de cada uma, levando em 

conta sua peculiaridade e, em particular, direcionados ao atendimento dos anseios e 

necessidades das comunidades à qual pertencem sem deixar de atender os 

objetivos comuns do país. 

A construção do projeto político-pedagógico implica antes de tudo um 

profundo conhecimento da conjuntura sociopolítico cultural na qual a escola está 

inserida; a compreensão dos ideais que movimentam as relações entre as diferentes 

classes sociais existentes na sociedade e, em especial, o entendimento do papel 

social da escola possibilitam uma gestão autônoma. 

A escola pública pode ser eficiente do ponto de vista da classe dominada; 

para isso é necessário que ela desempenhe – e bem – a função de possibilitar às 

amplas camadas da população a apropriação do saber historicamente acumulado, 

reinventando-o, desenvolvendo uma consciência crítica da realidade na qual se 

inserem. 

Para Segnini (2005), a escola tem como função promover uma educação-

processo que permita a todos a tomada de consciência acerca da trajetória histórica, 
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das contradições e profundas desigualdades sociais presentes na sociedade, ou 

seja, uma educação mais ampla que possibilite o desenvolvimento de políticas e 

ações concretas que rompam definitivamente o quadro sociopolítico e econômico 

existente. 

A escola não pode ignorar os recursos culturais que existem à sua volta, uma 

vez que não se constitui em organismo isolado na comunidade, mas, ao contrário, 

para desempenhar seu papel precisa considerar o que a comunidade lhe apresenta, 

e se abrir para esta. É o que afirma Nogueira (2005, p. 66), conforme reproduzido a 

seguir: 

 Abrir os portões da escola não significa apenas fazê-lo literalmente, 
para que a comunidade possa usar os espaços no final de semana. 
Essa abertura deve propiciar também a entrada, na escola, dos 
eventos e discussões que estão mobilizando a sociedade no 
presente. 

Os gestores são articuladores dos projetos, o que significa, de acordo com 

Rios (2005, p. 77), 

[...] que não o fazem isolados ou por uma determinação pessoal, mas 
que devem estar mesmo procurando ligar ações, coordenar 
atividades, promover relações no sentido de compor a teia curricular 
das unidades escolares. Trabalho coletivo, voltamos a afirmar, 
trabalho de tessitura de um artefato que possa mesmo ser chamado 
de rede, rede de ensino tecida por todos, articulação que possibilita à 
escola pública a autonomia que tanto reivindica. 

O projeto político-pedagógico constitui-se num canal de superação dos 

problemas educacionais apresentados pela escola, que não se prendem apenas às 

questões de qualidade e gerenciamento, mas sim a uma diversidade social, 

econômica, cultural, histórica, estrutural e conjuntural que determinam os limites e 

objetivos da ação de todos os envolvidos com o processo educacional. O projeto 

pedagógico deve, em primeiro lugar, responder à seguinte indagação: que indivíduo 

está sendo formado para viver nessa realidade? A construção do projeto pedagógico 

na escola exige articulação de uma série de ações, que para terem êxito devem ser 

resultado de um esforço coletivo que envolva toda a comunidade escolar. 

A mobilização de pais, alunos, professores, corpo técnico e auxiliares da 

escola não é tarefa fácil – em especial se considerarmos o histórico de falta de 

experiência de participação política apresentada pela sociedade brasileira –, porém 

é necessária, pois cada um traz uma história, experiências, saberes próprios e, 
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muitas vezes, opções políticas já consolidadas. E é exatamente essa diversidade de 

saberes que possibilita à comunidade escolar se constituir enquanto construtora do 

conhecimento da realidade escolar e social de onde se inserem, para, mediante um 

planejamento, transformar essa realidade.  

A Fênix vivenciou, no processo de construção de seu projeto político-

pedagógico, diferentes momentos históricos de conhecimento de si e busca pela 

autonomia necessária a essa construção. No início, determinações emanadas das 

instâncias superiores marcavam os rumos a serem seguidos pela escola. Os 

documentos legais que regulavam as questões do ensino apresentam em seus 

textos a fragilidade dessa escola perante os ditames das instâncias de poder. 

Com início das atividades em 1947, a Fênix tem sua organização didático-

pedagógica amparada no Decreto no 17.698/47, em cujas diretrizes a escola figura 

como uma instância a ser fiscalizada. Suas atividades devem ser regulamentadas 

pelo poder central; para tanto, deveriam seguir um programa de ensino comum a 

todas as escolas, definido pela Secretaria de Estado. Aos professores é conferida 

uma relativa autonomia didática, desde que observadas as orientações definidas 

pelo programa de ensino. 

O Artigo 177 do referido Decreto define os deveres dos professores dos 

grupos escolares. Verificamos, em seu texto, ausência da dimensão participativa dos 

professores na elaboração de uma proposta pedagógica para a escola: 

1- Cumprir as leis e regulamentos de ensino e as determinações dos 
seus superiores hierárquicos, relativas ao serviço; 

2- Comparecer ao estabelecimento pelo menos quinze minutos antes 
do início das aulas; 

3- Fazer com regularidade e ordem a escrituração de sua escola ou 
classe, preenchendo os livros, boletins e mapas de uso; 

4- Cooperar na manutenção da disciplina geral do estabelecimento; 

5- Informar as autoridades e interessados a respeito da marcha do 
ensino e do aproveitamento de cada um dos alunos; 

6- Comparecer às reuniões pedagógicas convocadas pelas 
autoridades, às solenidades da escola e às sessões da associação 
de pais e mestres. 

O texto legal não traz a possibilidade de construção coletiva de uma proposta 

pedagógica centrada na análise sociopolítica e cultural da sociedade e de um 

conhecimento mais aprofundado da comunidade escolar. Não cabia à escola 
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preocupar-se com a construção do currículo – a ela restava apenas a execução de 

uma proposta pensada e implementada pelas instâncias centrais de poder.  

Esse cenário educacional permanece nos anos seguintes e poucas foram as 

alterações implementadas, apesar de a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação ter ocorrido em 1961. Embora a LDB no 4.024/1961 tenha sido 

resultado de um longo processo de discussão e movimentação para a sua 

consolidação, ela pouco alterou o panorama educacional no Estado de São Paulo. 

Após a aprovação da LDB no 5.692/1971 (MARCILIO, 2005), o sistema de 

ensino paulista promoveu algumas alterações significativas, por meio do Decreto no 

10.623, de 26 de outubro de 1977, sancionado pelo Governador à época, Paulo 

Egydio Martins (1975-1979). Foi instituído o Regimento Comum das Escolas de 1o 

Grau, que estabelecia a organização das escolas públicas, ampliando a autonomia 

da unidade de ensino ao possibilitar que esta optasse por elaborar seu próprio 

Regimento, desde que as normas previstas pelo Conselho Estadual de Educação 

(CEE) fossem seguidas. 

O texto legal ampliou a autonomia da escola na construção de sua proposta 

pedagógica ao instituir a obrigatoriedade da elaboração do Plano Escolar, da qual 

deveriam participar todos os profissionais envolvidos com a dimensão pedagógica 

da escola, cabendo ao Diretor coordenar, aprovar e encaminhar o referido Plano à 

Delegacia de Ensino. 

Embora o dispositivo legal acenasse com uma possibilidade de autonomia, e 

de uma construção coletiva, a análise do Plano Escolar de 1978 da Fênix evidencia 

a não aplicabilidade dessa autonomia na construção de seu Plano Escolar, que 

apresenta um arcabouço construído exatamente em consonância com a estrutura 

especificada no texto do Decreto. Não exprime uma proposta diferenciada e 

tampouco demonstra uma intenção do coletivo da escola, na busca por uma 

educação direcionada à sua comunidade. O Plano elaborado e aprovado pela 

Delegacia de Ensino concentra-se em apresentar uma série de gráficos e tabelas 

relativos ao desempenho da Fênix nos anos anteriores; apresenta um ensaio de 

caracterização da comunidade, mas não avança no que tange a propor ações 

direcionadas às características apresentadas pela comunidade na qual a escola se 
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insere. Esse modelo de elaboração de um Plano Escolar permanece até a inclusão 

dessa unidade escolar no Projeto Escola Padrão no ano de 1993.  

O Projeto Escola Padrão, instituído pelo Decreto no 34.035, de 22 de outubro 

de 1991, sancionado pelo Governador Luiz Antonio Fleury Filho, tinha, de acordo 

com o texto legal, como objetivo principal:  

Art. 1o - [...] recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado 
nas escolas públicas; modernizar a escola pública, tomando-a apta a 
fornecer o estudo, a pesquisa, o estímulo à discussão e a posse de 
todos os conhecimentos disponíveis na atualidade; preparar o aluno 
para o acesso aos níveis mais elevados de compreensão da 
realidade social e das formas de intervenção nessa realidade; utilizar 
novas tecnologias educacionais, para tanto a escola, passava a ter 
autonomia administrativa, para administrar os recursos humanos 
financeiros, materiais e pedagógicos, permitindo-lhe o planejamento 
curricular e a decisão sobre a metodologia, liberdade para proporem 
projetos especiais relacionados ao processo ensino-aprendizagem, 
em consonância com as necessidades apresentadas ela comunidade 
à qual pertence35. 

Nem todas as escolas se enquadraram nos critérios estabelecidos pela 

SEE/SP para a inclusão no Projeto Escola Padrão e, embora o Decreto previsse a 

gradativa extensão a todas as escolas, o Projeto foi perdendo força no decorrer dos 

anos até extinguir-se. 

Com a implantação do Projeto, as escolas participantes não mais elaboravam 

o Plano Escolar, passaram a construir um Plano Diretor. Com esse Plano, o enfoque 

tornou-se a necessidade da escola em face dos problemas apresentados; para 

tanto, um diagnóstico preciso tornou-se necessário, e a construção do projeto 

voltado para atender as necessidades apontadas no diagnóstico passaram a ser de 

responsabilidade da comunidade interna e externa – Associação de Pais e Mestres 

(APM) e Conselho de Escola (CE) –, que deveriam elaborar atividades curriculares 

focadas na realidade apontada. 

Nesse novo paradigma, a escola desenvolveu, no ano de 1993, uma pesquisa 

com toda a comunidade externa e em 1994 com os alunos, num movimento 

diagnóstico de conhecimento da realidade dessa comunidade. Esse diagnóstico 

                                                             
35

 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/181563/decreto-34035-91-sao-paulo-sp>. 

Acesso em: 5 jun. 2011. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/181563/decreto-34035-91-sao-paulo-sp
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permitiu a extração de temas geradores que nortearam a construção do currículo 

pautado em pressupostos filosóficos, educacionais e pedagógicos que levaram em 

consideração o estudo da realidade.  

Em seu Plano Diretor para o ano de 1995, a Fênix explicita a partir da página 

23 sua organização, bem como os procedimentos adotados para a construção 

coletiva dessa organização. Fica evidenciada, no texto, a dimensão coletiva na 

definição das ações que dão sustentabilidade para a proposta pedagógica, quando 

este explicita: 

 No inicio do ano letivo de 1995 o grupo de professores, direção, 
coordenadores e setor administrativo fizeram uma avaliação de 
nossa atuação em 1994. Levantamos as dificuldades encontradas 
que emperram a proposta pedagógica daquele ano. Vários foram 
os aspectos levantados [...] no sentido de buscar soluções para os 
problemas apontados, foi aprovado pela comunidade escolar 
propostas [...] (PLANO DIRETOR, 1995, p. 23-26, grifo do original) 

As diversas ações definidas pela comunidade escolar deixam claro o 

processo de construção coletiva adotado pelo grupo, e ficam cristalinas também as 

concepções filosóficas e pedagógicas que subsidiaram o grupo nesta construção. 

Tendo como referencial teórico a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, a EE 

Fênix apoia sua proposta na relação dialógica, com respeito às diferenças culturais, 

construindo um currículo que tem como base as relações entre o mundo destes 

sujeitos e o mundo fora dos muros da escola, que também se constitui numa 

construção. 

Esse processo de construção coletiva, consolidado no decorrer do 

desenvolvimento do Projeto Escola Padrão não se desmoronou durante o 

movimento de desintegração do Projeto. Quando em 1996 a SEE/SP promoveu a 

reorganização das escolas públicas paulistas, e a Fênix teve alterada sua estrutura 

organizacional, a dimensão coletiva não sucumbiu a essas alterações, e manteve a 

chama acesa. No Plano Escolar36 do ano de 1997 o texto base deste é transportado 

do Plano Diretor, fazendo-se apenas as adequações necessárias a ajustá-lo, 

considerando-se a LDB no 9394/1996 e as atualizações referentes ao novo ano. 

Embora a expressão “proposta pedagógica” tenha sido utilizada por uma legislação 

somente a partir da Lei n
o
 9.394/1996, a Escola já a utilizava em seu Plano Diretor 

                                                             
36

 A partir de 1997 as escolas voltaram a elaborar o Plano Escolar para envio às Diretorias de Ensino. 
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de 1995, evidenciando o avanço conceitual adquirido pelo grupo e a dimensão da 

estrutura organizacional adquirida pela Escola. 

Em 1998 o Conselho Estadual de Educação (CEE), a pedido da SEE/SP, 

emite o Parecer no 67, instituindo as Normas Regimentais Básicas para as Escolas 

Estaduais. Esse Parecer, em consonância com a LDB no 9.394/1996, estabelece às 

escolas públicas da Rede Estadual a responsabilidade de elaborar e entregar 

quadrienalmente o Plano Gestão, que passa a substituir o Plano Escolar, na 

definição da organização escolar. 

O Parecer emitido pelo CEE foi uma solicitação da Secretária da Educação do 

Governo Mário Covas à época, Tereza Roserley Neubauer da Silva, do PSDB, e se 

estrutura com fundamento nos pressupostos neoliberais que configuram a política 

educacional adotada pelos governos desse partido.  

Por gestão escolar, termo empregado nesse Parecer, passa-se a 

compreender o desenvolvimento de um conjunto de ações e atividades de cunho 

burocrático que favorecem os interesses neoliberais e distanciam as escolas dos fins 

aos quais deveriam se destinar. 

O Plano Gestão, portanto, de acordo com o Artigo 29 do Parecer no 67/1998, 

define-se como documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade 

própria, na medida em que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos, 

norteia o gerenciamento das ações intraescolares e operacionaliza a proposta 

pedagógica. 

No Plano Gestão da Fênix, elaborado e entregue à Diretoria de Ensino para o 

quadriênio 1999-2002, embora apresente estrutura de acordo com as orientações 

emanadas do referido Parecer, evidencia em seu texto o descompasso existente 

entre as concepções filosóficas de educação adotadas pela Escola e as da política 

educacional implantada no sistema paulista de educação. O texto que compõe o 

Plano mostra com clareza a dimensão coletiva e participativa das construções feitas 

no interior da escola, participativa no que se refere ao propósito de dar sentido à fala 

dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, numa relação dialética, de 

acordo com as concepções freireanas. 

Com essa propositura a Fênix tem se mantido fiel às concepções e opções 

adotadas até o presente; tanto os Planos entregues no quadriênio 2003-2006 como 
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no quadriênio 2007-2010 reforçam a vocação colaborativa das relações existentes 

no interior da Escola, mesmo estando essa unidade sujeita às alterações estruturais 

e organizacionais promovidas pela SEE/SP.  

Em 2007, conforme salientado, a SEE/SP inicia a implementação de um 

Programa de Reformas da Educação Paulista, mediante um conjunto de ações 

formadoras da Política Educacional adotada pelo Governador José Serra (PSDB), 

que dizia querer alcançar a melhoria da qualidade na educação paulista. Como parte 

do conjunto de Reformas, foi implantado, em 2008, o currículo unificado no Estado 

de São Paulo. Criado inicialmente como Proposta Curricular, o novo currículo foi 

amplamente difundido no sistema público paulista por meio da distribuição de 

material didático apostilado para professores e alunos. Apresentava-se um currículo 

pensado e construído nos gabinetes da SEE/SP para ser desenvolvido com todos os 

alunos das escolas da Rede Pública, desconsiderando as particularidades e 

peculiaridades de cada escola dessa Rede. 

O material que confere sustentabilidade ao novo currículo foi analisado pelos 

docentes da Fênix e incorporado ao material didático utilizado por estes no 

desenvolvimento do currículo construído pela escola, a partir das necessidades 

detectadas no cotidiano das relações desta com a comunidade. A Fênix, atualmente, 

encontra-se em processo de discussão coletiva de sua proposta pedagógica, para a 

elaboração do novo Plano Gestão para o quadriênio 2011-2014, no qual deverá 

apontar a organização das ações de implementação dessa proposta no decorrer do 

quadriênio, considerando o impacto gerado pela Reforma Curricular implementada 

pela SEE/SP no cotidiano da escola. 
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2.5     Os Sujeitos- Objetos da Pesquisa e as Categorias de Análise 

 

 A coleta dos dados empíricos teve como aporte a técnica do grupo focal, 

desenvolvida com um grupo de professores da EE Fênix, que apresentavam 

características homogêneas entre eles. De acordo com Gatti (2005, p. 18), por 

homogeneidade entende-se alguma característica comum aos participantes que 

interesse ao estudo do problema. 

Os professores convidados para participar do grupo focal apresentam em 

comum o fato de terem vivenciado todo o processo de implantação da reforma 

curricular implementada pelo Programa São Paulo Faz Escola e terem vivenciado as 

demais reformas implantadas pelos diferentes governos do PSDB à frente do 

Governo do Estado de São Paulo. 

No quadro a seguir, apresentamos o perfil dos sujeitos participantes, da 

entrevista exploratória (Diretora da Escola) e do grupo focal, que contou com um 

total de oito professores da EE Fênix, de diferentes disciplinas. 

 

Quadro 2.2 – Perfil dos professores 

    

Professor 

    

Disciplina 

                                 Perfil 

 
Diretora 

(D) 

A Professora , 55 anos, nasceu em  Macatuba, SP; é licenciada em 
Psicologia e em Pedagogia, além ter cursado Magistério. Concluiu pós-
graduação stricto sensu Mestrado em Educação pela PUC–SP e 
Doutorado em Educação pela Unicamp. Iniciou a carreira no magistério 
estadual em 1975. Em 1989, após concurso público, foi nomeada 
Professora I na EE Fênix, e em 1989 assumiu por nomeação, o posto 
de Assistente de Diretor de Escola na EE Fênix. Em 1991, após novo 
concurso, foi nomeada Diretora de Escola em outra unidade escolar, 
removendo-se em 1992 para uma terceira escola e em 1993, também 
por remoção, retornou à EE Fênix como Diretora de Escola. 

Continua 
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Continuação 

Professor Disciplina Perfil 

P1 Geografia 

O Professor  1, 47 anos. nasceu em São Paulo, Capital; é licenciado 
em Geografia e em Pedagogia. Iniciou suas atividades no 
magistério em 1986 como professor contratado (ACT) na EE Fênix; 
prestou concurso e foi nomeado para o cargo de Professor Titular 
na EE Fênix em fevereiro de  2000. Em agosto do mesmo ano, 
removeu-se para outra unidade escolar e em fevereiro de 2002 
removeu-se novamente, retornando para a EE Fênix. 

P2 Português 

O Professor  2, 50 anos, nasceu em Pernambuco; é licenciada em 
Letras e em Pedagogia. Iniciou a carreira no magistério estadual em 
fevereiro de 1987 como professora contratada (ACT) na EE Fênix. 
Prestou concurso e foi nomeada em fevereiro de 2000 para o cargo 
de Professor Titular da EE Fênix. Em agosto de 2000 removeu-se 
para outra unidade escolar e, em fevereiro de 2002, removeu-se 
novamente para a EE Fênix. 

P3 Matemática 

A Professora 3, 46 anos, nasceu em São Paulo, Capital; é 
licenciada em Matemática e Mestranda em Tecnologia Nuclear pela 
USP. Iniciou na docência ocupando a função de oficial 
administrativo no ano de 1992 e, em 1999, passou a secretária de 
escola. Em maio de 2003 iniciou a carreira de professora, prestou 
concurso e, em agosto de 2004, foi nomeada PEB II na EE Fênix. 

P4 Química 
O Professor  4, 47 anos, nasceu em São Paulo, Capital; é licenciado 
em Química e iniciou no magistério estadual em 1990 como 
professor contratado (ACT), tendo lecionado em diferentes unidades 
escolares. Em 2008 passou a trabalhar na EE Fênix. 

P5 
Educação 

Artística 

A Professora 5, 46 anos, nasceu em São Paulo, Capital; é 
licenciada em Educação Artística e em Pedagogia. Iniciou no 
magistério estadual em 1996 como professora contratada (ACT), 
tendo lecionado em diferentes unidades escolares. Em 2008 passou 
a trabalhar na EE Fênix e em 2010 foi readaptada. 

P6 Português 

A Professora 6, 30 anos, nasceu em São Paulo, Capital; é 
licenciada em Letras e em 2004 iniciou a carreira no magistério 
como professora OFA, em escola estadual na cidade de Franca. 
Prestou concurso e em fevereiro de 2007 foi nomeada Professora 
Titular na EE Fênix. Participou do concurso de remoção nesse ano 
de 2011, removendo-se para uma unidade escolar da cidade de 
Franca onde irá atuar no ano de 2012. 

P7 Geografia 

A Professora 7, 36 anos, nasceu em São Paulo, Capital; é 
licenciada em Geografia e iniciou as atividades no magistério 
estadual em novembro de 2004. Prestou concurso e foi nomeada 
em fevereiro de 2006 para PEB II na EE Fênix. 

P8 
Educação 

Artística 

A Professora  8, 32 anos, nasceu em São Paulo, Capital; é 
licenciada em Educação Artística. Iniciou as atividades no 
magistério estadual em 2006. Depois de trabalhar em outras 
unidades escolares, a partir de 2011 começou a lecionar na EE 
Fênix. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A atividade com o grupo focal procurou propiciar aos seus integrantes a 

oportunidade de discutirem o impacto causado pela Reforma Curricular no interior da 

EE Fênix, no trabalho coletivo, na autonomia docente e na construção de um 

currículo embasado no projeto político-pedagógico estruturado pela escola, pautado 

nos princípios definidos pelos professores, no conhecimento da realidade dos 

sujeitos desse currículo e, principalmente, na maneira como a escola articulou esse 

processo no seu cotidiano. 

A partir das categorias, colhidas das preocupações reveladas pela história da 

Fênix, trabalho coletivo, projeto político-pedagógico e autonomia docente, 

desenvolvemos o grupo focal em um encontro de uma hora e meia, em que o  

grupo, refletiu sobre essas questões e expressou suas ideias, conceitos, valores e 

sentimentos.  
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CAPÍTULO 3 

AS CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

 Para atender ao propósito de compreender o processo vivido pela EE Fênix 

com a implantação da Reforma Curricular proposta pelo Governo paulista na gestão 

2007-2010, bem como analisar a atuação docente em face de uma Reforma imposta 

verticalmente, este capítulo examina o conteúdo dos dados empíricos coletados por 

meio do desenvolvimento de pesquisa exploratória com a Diretora dessa escola e da 

técnica de grupo focal com seus professores, sujeitos chamados a assumir a 

implementação da Reforma em questão. O conjunto de ações definidas por essa 

Reforma impacta diretamente no PPP da escola objeto de nossa pesquisa, nas 

práticas pedagógicas e nas relações estabelecidas no cotidiano escolar. 

 A discussão com o grupo de professores selecionados proporcionou relatos 

que apontam uma primeira categoria a ser analisada no contexto do impacto gerado 

pela Reforma, que se refere ao trabalho coletivo enquanto processo vivido e 

compreendido como espaço de resistência e união de concepções direcionadas 

para um ideal comum.  

 

3.1  O Trabalho coletivo 

 

Chalub (2010, p. 219) assim se manifesta a respeito da coletividade: 

[...] uma “coletividade” está unida por vínculos materiais objetivos 
quando os membros dessa comunidade assumem a “atividade 
mental de nós”, o que implica que esses indivíduos têm consciência 
de suas problemáticas e que, além disso, o lugar social que ocupam 
determina “que modelo, que metáfora, que forma de enunciação” 
será possível expressar a partir das experiências compartilhadas.  

A ideia de coletividade defendida por Chalub (2010) possibilita considerarmos 

que o trabalho coletivo no cotidiano escolar se estrutura a partir da consciência 

adquirida pelo grupo de professores sobre a problemática que envolve as 

organizações sociais, culturais, políticas e estruturais que estabelecem as relações 

de poder às quais a escola se encontra vinculada.  
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De acordo com Fusari (1993, p. 70), o trabalho coletivo se define como: 

 [...] aquele realizado por um grupo de pessoas, diretores, 
coordenadores, professores, funcionários, alunos, membros do 
Conselho de Escola e demais representantes da comunidade – que 
têm um compromisso com a causa da democratização da Educação 
Escolar no país, no Estado, no Município, e que atuam com o 
objetivo de contribuir para assegurar o acesso do aluno à Escola, sua 
permanência nela e a melhoria da qualidade de ensino. Esse 
trabalho é caracterizado pela articulação da equipe escolar em torno 
da função social da Escola, sintetizada na tentativa de “democratizar 
os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade e 
construir um novo conhecimento”. A realização do trabalho coletivo 
não supõe apenas a existência de profissionais que atuam lado a 
lado numa mesma Escola, mas exige educadores que tenham 
pontos de partida (princípios) e pontos de chegada (objetivos) 
comuns.  

O trabalho coletivo implica o envolvimento pessoal de cada indivíduo do grupo 

e, por consequência, o posicionamento desses indivíduos. Nessa perspectiva, o 

trabalho coletivo é um organismo social vivo, conforme pondera Cambi (1999, p. 

560): 

 O “coletivo” é um “organismo social vivo” colocado, ao mesmo 
tempo, como meio e fim da educação. É um conjunto finalizado de 
indivíduos “ligados entre si” mediante a comum responsabilidade 
sobre o trabalho e comum participação no trabalho coletivo. 

Essa participação exige um desprendimento da cultura do individualismo 

existente que caracteriza o trabalho docente, uma vez que o isolamento limita as 

possibilidades de o professor ter uma consciência mais ampla e objetiva sobre a 

realidade que o envolve. 

Fusari (1993) afirma, por sua vez, que o trabalho coletivo é o momento em 

que o grupo de profissionais da educação se compromete com o objetivo de 

aproximar a sociedade da educação, assegurando aos alunos o acesso à escola e 

sua permanência nela, bem como a qualidade do ensino, atendendo a função social 

da escola. Função que se traduz no acesso ao saber socialmente produzido, como 

ferramenta que permite a participação de forma cidadã, por meio da qual ocorre a 

superação das dificuldades sociais existentes na sociedade, resultantes da divisão 

de classes que caracteriza a sociedade brasileira. 

Para tanto, é fundamental que os professores percebam para além dos muros 

da escola, integrados a uma coletividade com características sociais, políticas, 

econômicas e históricas comuns, sendo capazes de enxergar a realidade, discutir, 
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produzir, exigir e propor soluções para problemas reais do coletivo que compõe a 

escola. 

O trabalho coletivo exige clareza dos envolvidos acerca da situação da 

escola, seus problemas e, em especial, sobre suas causas, os contextos em que os 

problemas se manifestam – compreensão que consiste em uma capacidade que 

deve ser desenvolvida pelos profissionais da escola. Para Fusari (1993, p. 71):  

Trabalhar coletivamente é então algo a ser conquistado a médio e a 
longo prazo, que exige disponibilidade de cada pessoa envolvida no 
processo. Exige mais: querer crescer, mudar, transformar; querer 
participar do processo de criação de uma nova escola, de uma nova 
sociedade. 

 No contexto apresentado, o trabalho coletivo não é tarefa simples, uma vez 

que as práticas desenvolvidas na escola estão solidificadas com base em um 

processo histórico de individualismo. De acordo com Paulo Freire (1959), a 

efetivação do trabalho coletivo no cotidiano da escola deve ser pautada pela 

democracia e pela postura democrática dos componentes do grupo, considerando a 

diversidade de culturas existentes no interior da escola. Para o autor, o diálogo é a 

matriz da democracia, e há questões históricas nas nossas dificuldades com a 

postura democrática. 

 A dificuldade de se estabelecer um clima de democracia no desenvolvimento 

do trabalho coletivo, assinala Freire (1959), tem fundamento na construção de nossa 

identidade política, na ausência dos cidadãos brasileiros nos momentos de tomadas 

das principais decisões, historicamente, ocorridas no País. Somos um povo imaturo 

para o exercício da democracia e, portando, vítimas de posições histórico-culturais 

responsáveis pelo individualismo marcante na sociedade. 

Por outro lado,  Pimenta (1993, p. 80) pondera que o trabalho coletivo carrega 

uma contradição que “precisa ser explorada”, uma vez que a cooperação, base do 

coletivo, com origem no modo de produção capitalista e, portanto, fator de 

estabilidade para o poder, é fundamental para o trabalho na escola. Dessa forma,  a 

cooperação é  assim, contraditória, pois a união dos professores em um movimento 

coletivo possibilita a formação de uma unidade que favorece formas de resistência 

às imposições emanadas das instâncias detentoras do poder. 
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 A Proposta Curricular implantada pela SEE/SP reforça certo individualismo, 

da ação docente, ao disponibilizar – para professores e alunos – cadernos 

individuais de cada uma das disciplinas do currículo, método semelhante ao 

apostilado. Com isso, segmenta o conteúdo curricular e dificulta a 

interdisciplinaridade. 

 As práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço da sala de aula, por sua 

vez, se revestem de certo individualismo, marcado pela especificidade das 

disciplinas e pela especialização de cada docente. Em uma proposta emancipatória 

as práticas pedagógicas estão embasadas na inter-relação das diferentes disciplinas 

do currículo e, portanto, favorecem a construção de um currículo pensado no 

coletivo. 

  Nesse sentido, a Reforma Curricular isola o professor no espaço da sala de 

aula, limita seu caráter reflexivo e cerceia o seu fazer, tornando o docente reprodutor 

de um currículo pensado por técnicos da SEE/SP, com metas a serem cumpridas e 

prazos para transmissão dos conteúdos que compõem cada caderno nas diferentes 

áreas do currículo. Esse fazer compromissado apenas com o cumprimento de 

prazos e focado em avaliações se configura em um neotecnicismo, conforme 

entendimento da Diretora da EE Fênix: 

 [...] hoje, o que estamos vivendo agora? Um neotecnicismo. Com as 
mesmas bases. Com outra roupa, mas é a mesma coisa. É a 
reedição disso e o impacto desta política é tão, ou, mais perversa 
quanto as outras foram. E nós estamos vivendo uma situação em 
que os professores vão perdendo o encantamento, viram executores. 
(D) 

Nessa perspectiva a Reforma nega o tempo de construção do trabalho 

docente, e inviabiliza ao professor construir sua percepção sobre sua prática. O 

tempo para se construir de acordo com Ponce (1997) é fundamental para a 

formação do profissional da docência, é necessário o tempo de construção do seu 

trabalho e de si mesmo. Para a autora : 

 O tempo de construção da docência tem de abrigar todos os 
momentos e fontes formadoras dos professores, não ocorrendo 
necessariamente no espaço profissional do professor, mas é 
necessário que se diga que no seu espaço profissional, deve ser 
reservado um tempo para ser utilizado coletivamente pelos 
professores com a finalidade construtiva da docência, (PONCE, 
1997, p. 96-97) 
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Ao impor metas, prazos e um currículo segmentado em cadernos bimestrais a 

Reforma não prevê tempos coletivos e de reflexão, o que tira do professor seu 

tempo de construção docente, rouba-lhe a possibilidade de dispor de tempo para se 

construir. 

A Reforma Curricular tem favorecido o distanciamento entre os participantes 

do grupo, dificultando o diálogo, enquanto práxis que possibilita a superação de 

dificuldades e conduz à conscientização da mudança da situação estabelecida. Na 

perspectiva freireana37, a Reforma inviabiliza o diálogo humanizador, pois tem 

conduzido alguns professores à não compreensão da natureza do trabalho 

desenvolvido e diminuído a conscientização acerca da força do trabalho coletivo, 

bem como do projeto de escola que se deseja. Isso se dá porque esses professores 

desenvolvem práticas desarticuladas e sem reflexão sobre o projeto da escola e, por 

consequência, do projeto de mundo que desejam construir.  

Com a implantação da Reforma Curricular em 2008, o grupo de professores 

da EE Fênix tem lutado para fazer valer a unidade construída em um processo ao 

longo da história da própria escola, com a finalidade de resistir à implantação de um 

currículo proposto unilateralmente pela SEE/SP. Resistência forjada a partir das 

diversas reformas educacionais promovidas pelos governos do Estado de São 

Paulo, que levaram o grupo de professores a, juntamente com a comunidade local, 

discutir e definir a proposta pedagógica da escola. É o que mostram os relatos feitos 

pelos professores, reproduzidos a seguir:  

 Havia várias pessoas desta comunidade envolvidas, que queriam 
que a escola fosse diferente, e quando se abriu esta oportunidade 
elas também abraçaram a causa. Elas vieram participar e criar esta 
mudança; foi junto com a comunidade. (P 2) 

 Os educadores que estavam aqui naquele momento pensavam em 
uma escola mais significativa que pudesse inserir na sociedade 
outros pensamentos. E aí a construção dessa escola passou até pelo 
momento político que passávamos. [...] então esta participação 
efetiva dos educadores, uma participação efetiva de pessoas que 
estavam na luta para a construção de outra significação na área da 
educação. [...] e aí o grande impacto que nós sofremos desde a 
reestruturação, de ter que mudar toda uma perspectiva construída a 
partir de um processo de discussão. [...] daí o impacto ter que mudar 
a perspectiva e nós resistimos quanto a isto e ainda continuamos 
resistindo. [...] esta resistência foi que fez a gente ter outro olhar. [...] 

                                                             
37 O termo “Freireano” é adotado pela Cátedra Paulo Freire da PUC-SP 
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quando você traz uma coisa já pronta, “o currículo é este aí”, fica aí a 
discussão. Acho que esbarrou nisto aí. Foi um grande racha que nós 
estamos resistindo até hoje. Tudo bem, nós conhecemos o que é o 
caderno e tal, quais são as linhas, mas temos todo um processo de 
discussão e construção de uma escola que seja significativa para a 
sociedade. Que não é esta do caderno do primeiro bimestre, do 
segundo, do terceiro. Nós temos outra perspectiva que vai além. [...] 
E isto é o que nós temos procurado resistir desde 2008. (P 1) 

A resistência defendida pelos professores da EE Fênix sofreu abalo com a 

implantação da Reforma. O trabalho coletivo é defendido e rediscutido com 

frequência nos HTPCs realizados semanalmente; no entanto, a Reforma Curricular 

tem se apresentado, de acordo com o relato da Diretora dessa escola, com uma 

perversidade muito maior que qualquer outra Reforma já realizada.  

Com foco na avaliação e nos processos avaliativos, a Reforma Curricular 

força o direcionamento do fazer pedagógico para o cumprimento de metas atreladas 

a índices de desempenho, e, nesse contexto, os mecanismos de ensino se tornam 

mecanizados, o professor tem seu trabalho expropriado ao passar a ser mero 

executor de algo cujo processo de elaboração não o teve como partícipe. Para a 

Diretora da EE Fênix, esta é a face mais perversa da Reforma, pois aqueles que não 

possuem maior consciência a respeito da escola e de sua função social acabam por 

acolher essa Reforma e por considerá-la positiva para o aprendizado dos alunos. 

 [....] do jeito que ela vem, é expropriar o trabalho do professor. O 
professor é só um executor. De algo que ele não pensa. O professor 
tem que pensar; o professor tem que organizar o seu plano de 
ensino. Ele tem que estar na direção disto. (D) 

De acordo com os professores da escola, essa falta de consciência de alguns 

colegas tem favorecido o processo de abalo no trabalho coletivo. Nesse sentido, 

Arroyo (2008, p. 204) afirma que, “dependendo da consciência que tiverem os 

mestres, sua prática poderá ser outra, a educação será outra”. De acordo com relato 

dos docentes, é possível compreender o processo vivido no cotidiano da escola: 

 Hoje nós temos problemas nesse sentido, porque quando você tem 
um volume grande de professores, porque tem um grupo fixo na 
escola. Vem um vem outro, como a coordenadora vai acompanhar? 
Tem a adaptação. Aí está a perspectiva de avaliação. [...] tem muitos 
professores que vêm até a coordenação adaptados, eles entram 
dentro do processo. (P 4) 

 [...] a gente recebe professores que chegam trabalhando com o 
caderno do aluno, a gente tem que interferir: aqui você precisa fazer 
uma avaliação diagnóstica, não é assim. Aí você vai passar a 
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Proposta da escola em questão de segundos, o que é impossível. Aí 
ele: “Não, é o primeiro ano, tem que aplicar este conteúdo de acordo 
com a Proposta”. A visão dos professores, dependendo de onde eles 
vêm, é diferenciada. (P 6) 

 Alguns professores não fazem plano, porque acham que já está 
pronto. (P 2) 

 [...] uma coisa eu percebo diferente a partir de 2008; é que, quando 
professor pegava aula no meio do ano, ele se agrupava mais porque 
tinha que saber a nossa Proposta Pedagógica e o conteúdo pra 
poder aplicar em sala de aula. Agora ele tem esta Proposta. Então há 
professor, dependendo da quantidade de aulas, que eu nem tenho 
contato. (P 3) 

 [...] professores que chegam depois, que entram no meio, os próprios 
substitutos, quando eles vêm, eles já vão direto na Proposta. (P 5) 

 Tem professor que diz que tem que passar para os alunos o que está 
aí,  ele  não  percebe  que  tem  que  passar  o que  os  alunos 
precisam. (P 7) 

Para Arroyo (2008), não se pode dissociar ação da consciência que se tem 

sobre as estruturas das determinações sociais e, em específico, dependerão da 

consciência que se tiver da ação educativa, do fazer educativo e da dimensão 

educativa da escola. 

Embora sentindo os impactos da Reforma Curricular no processo de 

resistência em garantir o trabalho coletivo no interior da escola, o grupo de 

professores que vivenciou o percurso de construção dessa coletividade acredita ser 

possível inserir os novos professores nesse processo. Eles entendem como sendo 

necessário o trabalho de formação desses professores nos HTPCs, para que 

adquiram uma consciência coletiva sobre a concepção de educação que subsidia a 

Reforma Curricular e, principalmente, sobre o posicionamento dos professores em 

face dessa Reforma:  

 Quem não se adéqua fica atravancado. Fica mais insatisfeito. O 
processo é de formação. Na medida em que nós os inserimos neste 
processo de formação, de currículo vivo, nós formamos também 
sujeitos vivos. (P 1) 

 E nosso papel é esse. Planejar, replanejar, mudar o que tem que 
mudar. Não tornar a Proposta, não só a Proposta, mas todos os 
conteúdos engessados. Você tem que fazer o outro perceber, que 
ele não pode ficar engessado. (P 6) 

Os professores da EE Fênix entendem esse processo a partir do conceito 

freireano de coletivo, no qual os homens se educam em comunhão. O diálogo 

conscientizador conduz à construção de uma escola democrática, na qual a 
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democracia é a própria essência do diálogo. E somente o educador dialógico, 

disseminador do diálogo humanizador, pode estabelecer a consciência da inclusão 

do outro na construção do trabalho coletivo no interior da escola. 

Dessa forma, para os professores da EE Fênix, o processo de formação 

contínua do grupo que vivenciou todos os diferentes momentos de transformação da 

escola e da construção de sua identidade coletiva, perante os professores novos, 

em um processo dialógico, é fundamental para a manutenção de uma unidade, bem 

como para a reflexão e a construção de uma consciência acerca da Proposta 

Curricular implantada pela SEE/SP, do impacto dessa no fazer pedagógico, e, com 

isso, manter o PPP da EE Fênix, que reflete o projeto de escola e de sociedade que 

a comunidade dessa unidade escolar deseja construir. 

A análise da categoria trabalho coletivo no contexto da Reforma Curricular e 

seu impacto no cotidiano da EE Fênix nos remete ao PPP, considerando que seu 

processo de construção se desenvolveu no contexto do processo de estruturação do 

trabalho coletivo da escola e, portanto, tem especial significação na análise do 

impacto gerado pela Reforma no cotidiano da escola. 

 

3.2  O Projeto político-pedagógico 

 

 O termo projeto tem origem etimológica no verbo latino projectum, particípio 

passado do verbo projicere, que significa lançar para diante, para a frente, dando 

ideia de movimento, de mudança (VEIGA, 1995, p. 12).  

O projeto qualificado de pedagógico ganhou destaque nas discussões 

educacionais na década de 1990 e a LDB no 9.394/1996, no Artigo 12, explicita a 

ideia de que a escola não pode prescindir da reflexão sobre sua intencionalidade 

educativa.  

O projeto político-pedagógico não pode ser considerado apenas registro de 

intenções, muito menos uma exigência legal administrativa, mas, ao contrário, de 

acordo com André (2001, p. 188), “deve expressar a reflexão e o trabalho realizado 

em conjunto por todos os profissionais da escola, no sentido de atender às diretrizes 

do sistema nacional de Educação, bem como às necessidades locais e específicas 

da clientela da escola”, sendo a concretização da identidade da escola e do 
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fortalecimento de garantias para um ensino de qualidade. Para Vasconcellos (1995, 

p. 143), o projeto pedagógico: 

 É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 
participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita 
ressignificar a ação de todos os agentes da instituição.  

 A construção do projeto político-pedagógico da escola constitui o 

planejamento do que se tem intenção de fazer, lançando-se para frente com base no 

que se tem e buscando-se o que é possível. É projetar um futuro diferente do 

momento presente, conforme afirma Gadotti (1994, p. 576):  

 Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o 
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para 
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 
nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém 
de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 
tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As 
promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 
comprometendo seus atores e autores.  

Nesse sentido, o PPP é o resultado do comprometimento da escola e da 

comunidade, com os desafios de se promover uma educação compromissada com 

os ideais definidos de modo coletivo, direcionados à formação de indivíduos 

socialmente necessários. 

Conforme assinala Freire (2001a), o estudo da realidade das condições de 

vida dos educandos é um instrumento que aproxima educador-educando-objeto do 

conhecimento em uma relação de justaposição, entendendo-se essa justaposição 

como atitude democrática, conscientizadora, libertadora e, portanto, dialógica. 

O projeto político-pedagógico apresenta duas dimensões: a política e a 

pedagógica (VEIGA, 1995). A autora destaca, ainda, que o projeto pedagógico é 

político quando se estrutura compromissado com a formação de cidadão específico 

para um tipo definido de sociedade, e pedagógico se construído e vivenciado, em 

todos os momentos, pelos envolvidos no seu processo de construção, efetivando a 

intencionalidade da escola, na formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo. De acordo com Saviani (1983, p. 93), “A dimensão 

política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática 

especificamente pedagógica”. 
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Nesse sentido, todo projeto pedagógico da escola é essencialmente político, 

porque mantém vínculo estreito com os interesses reais e coletivos da sociedade, 

devendo ser considerado um processo permanente de discussão dos problemas da 

escola em busca de caminhos possíveis para a efetivação de sua intencionalidade. 

A construção de uma proposta de trabalho que faça sentido para os objetivos 

definidos precisa ser dialógica. A dialogicidade está ancorada no tripé educador-

educando-conhecimento. 

Enquanto construção coletiva da escola, o projeto pedagógico ou projeto 

político-pedagógico, nesse estudo adotaremos o termo projeto político-pedagógico,  

é reafirmado no Artigo 13 da LDB no 9.394, ao conferir aos docentes a tarefa de 

participação na elaboração, na execução e na avaliação do PPP, explicitando ainda 

a importância da participação dos professores enquanto sujeitos que se reúnem em 

uma prática intencional que alia a ação pedagógica à reflexão. Essa ação prática e 

reflexiva favorece novas propostas, novos planos de ensino e novas formas de 

organização do fazer pedagógico. 

O resultado é uma nova concepção de escola, uma escola que se alimenta da 

vivência e das relações estabelecidas com os participantes na construção de seu 

PPP, enquanto copartícipes da organização do trabalho pedagógico, não cabendo 

aos órgãos centrais dos sistemas de ensino propor um modelo pronto e acabado, 

mas, sim, definir normas de gestão democrática – tudo em conformidade com o que 

prevê a LDB –, com a participação dos professores e da comunidade escolar em 

instâncias colegiadas, de acordo com Veiga (1995). E, ainda, em consonância com o 

que define bem a questão, lembrado por Freire (2001b, p. 24) ao ponderar: 

 [...] a reformulação do currículo não pode ser algo feito, elaborado, 
pensado por uma dúzia de iluminados cujos resultados finais são 
encaminhados em forma de “pacotes” para serem executados de 
acordo ainda com as instruções e guias igualmente elaborados pelos 
iluminados. A reformulação do currículo é sempre um processo 
político-pedagógico e, para nós, substantivamente democrático.  

Embora o discurso da SEE/SP afirme que a Proposta Curricular se constitui 

no resultado da sistematização, revisão e recuperação de documentos publicados e 

diagnósticos já existentes e no levantamento e análise dos resultados de projetos ou 

iniciativas realizados, bem como no relato de boas experiências de aprendizagem 

desenvolvidas na Rede Pública de Ensino, a Proposta se apresenta tão somente 
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como projeto responsável por ter promovido intervenção nas práticas e no PPP das 

escolas, ao não considerar o processo dialógico de construção desenvolvido pela 

comunidade da EE Fênix. 

 A SEE/SP, contrariando a ideia apresentada por Veiga (1995), no processo 

de implantação da Reforma Curricular (gestão 2007-2010), lançou a Proposta 

Curricular a ser desenvolvida nas unidades escolares a partir do ano de 2008, tendo 

suas diretrizes definidas nos documentos que formavam seu referencial teórico, 

denominados Caderno do Gestor (volumes 1, 2 e 3). O volume 2 do Caderno do 

Gestor apontava uma série de medidas a serem adotadas para adequar a Proposta 

Pedagógica da escola às diretrizes da Proposta Curricular. Tais medidas implicavam 

que se reformulasse a concepção de ensino e de aprendizagem, além dos 

procedimentos didático-pedagógicos e que se focasse o caráter formativo da 

avaliação como processo, definindo a avaliação como principal elemento do 

currículo, fundamental no processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com o Caderno do Gestor (2008, v. 02, p. 08): 

 A escola tem uma história que não pode ser interrompida. Se houver 
mudanças com a introdução do currículo estadual e da atual 
legislação, esses ajustes precisam ser registrados na Proposta 
Pedagógica da escola [...] A Proposta Pedagógica representa a 
identidade da escola. Ela é o documento oficial em que estão 
registrados todos os procedimentos, recursos e metas da escola. 
Segundo o que está prescrito legalmente, esse documento orienta 
todas as ações da escola e é a base para a realização dos ajustes 
necessários. 

Nessa perspectiva, o discurso se torna contraditório uma vez que cabe à 

escola se adequar às diretrizes e às regras estabelecidas pela Proposta Curricular, 

segundo o que está prescrito legalmente, desconsiderando-se sua história e seu 

processo de construção de um PPP, enquanto processo coletivo, focado nas reais 

necessidades da comunidade na qual está inserida. 

Para o grupo de professores atuante na Fênix, à época da implantação da 

Reforma Curricular, a Proposta representava exatamente a dimensão de uma 

proposta e, como tal, poderia ser aceita ou não pela escola. Com essa 

compreensão, o grupo seguiu caminho inverso ao do processo definido pelo 

Caderno do Gestor (volume 2), adequando a Proposta Curricular à Proposta 

Pedagógica da escola.  
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 [...] a palavra proposta pra nós, foi encarada assim: Vocês vão 
analisar, se vocês acharem conveniente incluir, excluir, acrescentar, 
não acrescentar. [...] então, foi uma coisa natural, foi uma proposta. 
Eu lembro muito bem quando nossa diretora [...] sentou e me falou: 
gente é uma proposta. Cabe a nós aceitarmos, modificarmos, ou não 
aceitarmos e colocarmos uma nova. (P 6) 

Ao adequar a Proposta Curricular à Proposta Pedagógica da escola, os 

professores da EE Fênix se mantiveram firmes nos princípios filosóficos definidos 

coletivamente no processo de construção do PPP da escola. Para eles, o PPP da 

EE Fênix:  

É o resultado de um processo de discussão ocorrido com a 
comunidade com os professores que buscavam construir uma escola 
mais significativa que pudesse inserir na sociedade outros 
pensamentos, com a participação efetiva de pessoas que estavam 
na luta para a construção de outra significação na área da educação. 
(P 1) 

[...] várias pessoas desta comunidade envolvidas, querendo que a 
escola fosse diferente, e quando se abriu a oportunidade eles 
abraçaram a causa. Eles vieram participar e criar; esta mudança foi 
junto com a comunidade e como fazer isso nessa perspectiva de 
escola? É construir um projeto que mostrasse isso. (P 2) 

Com isso, o grupo da EE Fênix reafirmou as dimensões política e pedagógica 

do PPP da escola, ao resistir à imposição de uma Reforma Curricular elaborada e 

implantada pela SEE/SP, dissociada da reflexão e da discussão desenvolvida no 

processo de construção do PPP da escola – Reforma essa que se apresenta com 

uma concepção de formação dos indivíduos totalmente contrária à proposta da 

Escola. Enquanto a escola busca a formação de indivíduos participativos, criativos e 

críticos, com uma prática pedagógica desenvolvida a partir da ação-reflexão-ação, 

focada em um referencial teórico sustentado pelas concepções freireanas de 

emancipação, a Proposta Curricular apresenta uma concepção focada na avaliação 

enquanto processo com finalidade pré definida. A esse propósito, Maria Inês Fini, 

coordenadora da Proposta Curricular da SEE/SP, afirma: 

 Os objetivos de desempenho estão agora descritos, por meio de uma 
série de critérios de rendimento esperado, de forma a construir a 
estrutura básica de um sistema de avaliação referenciado a esses 
critérios, que incentiva os professores a se concentrarem nas 
habilidades e nos processos estabelecidos para que os alunos 
possam desenvolvê-los. (CADERNO DO GESTOR, 2008, p. 7) 

Nesse sentido, a pesquisa encontra no cotidiano da EE Fênix os educadores 

vivenciando uma realidade de resistência e de luta diária para garantir que o PPP 
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continue sendo o fio condutor do fazer pedagógico. Desempenha papel fundamental, 

nesse processo de resistência, a consciência do grupo sobre a condução do 

processo de implantação da Reforma. Esse grupo compreende que, por mais 

centralizada e determinista que tenha sido essa condução, é na dimensão da escola 

e de seus profissionais que ela se efetiva. Assim, embora alguns professores 

prefiram contar com a Proposta Curricular implantada pela SEE/SP, como 

participantes desse sistema, a maioria do grupo sabe que o que prevalecerá serão 

as práticas desenvolvidas no coletivo da escola e, por isso, precisam ser 

desenvolvidas com base na realidade da escola, em uma perspectiva dialógica. 

Para os professores, só existem dois caminhos possíveis: o da adaptação 

total à Reforma Curricular, como é possível perceber na prática de alguns 

professores, ou o da resistência. A escola, sob o consenso da maioria dos 

professores, optou pelo segundo. Porém, para seguirem o caminho escolhido pela 

maioria os professores precisam de espaço para o diálogo, a reflexão e o 

posicionamento e, nesse sentido, o tempo limitado para o desenvolvimento do 

trabalho tem dificultado a reflexão do grupo. Nesse sentido Ponce (1997) afirma que 

dispor de tempo é a primeira condição para se vivenciar um processo de construção 

docente.  Essa dificuldade tem favorecido o desestímulo e provocado sentimentos 

negativos em relação à unidade da escola e à melhoria da educação. A esse 

respeito, Veiga (1995) apresenta a ideia que a qualidade do trabalho pedagógico 

necessariamente está relacionada à organização do tempo escolar, uma vez que o 

tempo como um dos elementos formadores da organização do trabalho pedagógico 

pode constituir-se em fator que dificulta a institucionalização de práticas integradas, 

responsáveis por alterar a qualidade do trabalho pedagógico. 

 Para alterar a qualidade do trabalho pedagógico torna-se necessário 
que a escola reformule seu tempo, estabelecendo períodos de 
estudo e reflexão de equipes de educadores, fortalecendo a nossa 
escola como instância de educação continuada. (VEIGA, 1995, p. 30) 

O grupo da EE Fênix entende que a existência de tempo para estudo e 

reflexão é fundamental para garantir o PPP da escola e minimizar o impacto gerado 

nesse, pela Reforma. Os professores consideram importante o conhecimento das 

políticas implantadas e a discussão das concepções que as fundamentam, a fim de 

poderem se posicionar. Para eles, as discussões do grupo são momentos de 
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construção coletiva que possibilitam um fazer pedagógico mais coerente com a 

realidade e com os anseios da sociedade. 

 Eu vou enfatizar o seguinte também: que, por exemplo, a gente faz 
todo um estudo de todas as políticas que fazem aí fora, pega todos 
os jornais e tal, e traz para os professores, para eles estudarem. O 
HTPC também é um lócus que também deixa todo mundo na 
questão da formação aí para enfrentar a situação. Eu, por exemplo, 
tenho DAC, então, por exemplo, como colocar este aluno, na sua 
condição cidadã lá fora, com todos esses problemas, na perspectiva 
de escola que nós temos? É justamente por nosso jeito atuante. (P 1) 

 [...] o que a gente faz no HTPC, a gente produz a contrapalavra. Nós 
estamos preocupados aqui em produzir a contraideologia. (D) 

Nesse contexto, detectamos, no grupo pesquisado, sentimentos 

contraditórios, como certo medo em relação ao futuro. Alguns professores da EE 

Fênix temem que as demandas emanadas da SEE/SP em face da 

institucionalização do Currículo Único promovam mais estragos do que os já 

instalados. É temor dos professores, por exemplo, que não consigam manter a 

unidade da escola e todo o processo de construção coletiva do PPP se perca e se 

reinstalem, na EE Fênix, práticas totalmente individualizadas, decorrentes de todo 

esse processo de pauperização da profissão docente, consideravelmente ampliada 

com a implantação da Reforma Curricular. 

 A impressão que eu tenho é que isto acontece lá fora e parece que a 
cada ano vai chegar. A sensação que eu tenho é que eles estão 
cercando de um jeito que vai ter uma hora que vai ter que ser como 
os outros. Não vamos conseguir resistir. (P 4) 

 [...] Vai chegar uma hora que vamos ter que trabalhar isto mesmo, 
porque a proposta é essa, se a criança sair desta escola e for para 
outra, que  ela  consiga  pelo  menos  se  situar  na  mesma 
proposta.  (P 8) 

Em contraposição a esse temor, a maior parte do grupo acredita que é 

possível atuar nas brechas que a Reforma apresenta, para garantir a preservação 

do PPP, e apostam em um processo de formação promovido pelo próprio grupo. 

Com esse propósito, utilizam-se dos HTPCs para promover discussões e reflexões 

sobre a autonomia docente e, com isso, conscientizar os professores novos sobre a 

importância de se manterem autônomos e, por consequência, manterem a 

identidade da escola. 

 [...] nós ainda somos autônomos, então nós vamos adaptar, a escola 
vai  interferir  nisso,  com  relação  ao  que  é  legal,  o  que  não  é,  



94 

 

e o que vai ser aplicado, o que não vai. Se o caderno não condiz com 
o que vai ser trabalhado em sala você não precisa usar, você vai 
buscar outras fontes. (P 6) 

Nessa perspectiva, Vieira (1995, p. 112) destaca que o PPP: 

 [...] ilumina princípios filosóficos, define políticas, racionaliza e 
organiza ações, otimiza recursos humanos, materiais e financeiros, 
facilita a continuidade administrativa, mobiliza os diferentes setores 
na busca de objetivos comuns e, por ser de domínio público, permite 
constante acompanhamento e avaliação. [...] o projeto pedagógico dá 
voz à escola e é a concretização de sua identidade, de suas 
racionalidades interna e externa, e consequentemente, de sua 
autonomia. 

A pesquisa também aponta uma terceira categoria a ser analisada, no 

contexto do impacto promovido pela Reforma Curricular no interior da EE Fênix, qual 

seja, o impacto na autonomia docente. 

 

3.3  A autonomia docente  

 

 A análise do impacto da Reforma Curricular desenvolvida pela SEE/SP, na 

questão da autonomia dos professores da EE Fênix, requer primeiro a compreensão 

do significado do conceito de autonomia no contexto escolar. 

 Apoiado em uma perspectiva mais ampla, Martins (2002) estabelece algumas 

definições para o conceito de autonomia, como, por exemplo, a de descentralização 

e desconcentração do poder, no que se refere à participação social e política, 

significam ter participação na tomada de decisões coletivas e, principalmente, ser 

colocado diante de alternativas reais e poder escolher entre elas. 

 No contexto escolar, o conceito autonomia ganha pluralidade, ao se referir à 

instituição escola, ao professor e ao aluno. Segundo Contreras (2002), o termo 

autonomia é muitas vezes utilizado como slogan, sendo uma palavra vazia de 

explicação, mas repleta de significados e intenções. Para o autor, essa pluralidade 

de definições só favorece os detentores do controle da gestão educativa, não 

propiciando espaço para discussão entre os participantes do processo educacional.  

 O conceito de autonomia de professores surge com as reformas 

educacionais, desencadeadas nas décadas de 1960 e 1990, que repercutiram em 
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profundas mudanças no trabalho docente, conduzindo esse a um processo de 

racionalização e tecnização de suas ações, transformando os professores em 

trabalhadores a serviço das reformas. Para Contreras (2002, p. 36), “A progressiva 

racionalização do ensino introduzia um sistema de gestão do trabalho dos 

professores que favorecia seu controle, ao torná-lo dependente de decisões que 

passavam ao âmbito de especialistas em administração”. 

 Dessa forma, os professores passaram a ser “meros” reprodutores das 

reformas, sem direito a refletir sobre elas ou a discuti-las, tornando-se passivos e 

acomodados e, com isso, perderam o controle sobre seu fazer pedagógico. Nesse 

contexto, a discussão sobre autonomia aponta para a dimensão do processo 

educativo como sendo democrático e possibilitador, ao professor, da expansão de 

seus valores, conhecimentos e atitudes, para que este então seja capaz de construir 

a autonomia profissional e social, em uma relação de parceria com a comunidade e 

em um processo coletivo. 

 As reformas em curso, com ideais neoliberais, caminharam na contramão 

desse processo democrático e dialógico, pois favoreceram a rotinização do trabalho 

e impediram a reflexão. Por consequência, ocasionaram a perda da identidade 

profissional, a desvalorização do magistério, promovendo um processo de 

desqualificação do trabalho do professor e fazendo surgir o desejo de reivindicação 

de melhoria do fazer docente, e, com isso, despertou o desejo de uma autonomia 

profissional, conforme aponta Contreras (2002, p. 54): 

 [...] Reivindicação de condições de trabalho como remuneração, 
horas de trabalho, facilidade para atualização como profissional e 
reconhecimento de sua formação permanente, tudo isso em 
conformidade com a importância da função social que cumprem [...]. 

A diligência pela autonomia docente passa por um processo sustentado pela 

teoria marxista sobre as condições de trabalho e do modo de produção capitalista, e 

sua análise aponta para o controle do processo produtivo do trabalho docente, cada 

vez mais reduzido, com a mencionada falta de participação coletiva dos professores, 

que os torna cada vez mais especializados. Tudo isso, aliado à perda dos espaços 

de atuação, torna-os trabalhadores a serviço da gestão administrativa e reprodutores 

de ideias do contexto neoliberal. E, nessa lógica, os professores, por não exercerem 

sua participação, por não colocarem seus questionamentos, passam a realizar suas 

tarefas de maneira isolada, rotineira, desprovida de problematização, “proletarizada”. 
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Nesse processo de proletarização ocorre a atomização do trabalho e, por 

consequência, a perda de visão e de controle do processo e do produto final, além 

da perda do poder de decisão, decorrente da especialização reduzida e da 

separação entre concepção e execução do trabalho, o que resulta na 

desqualificação e perda da capacidade de resistência.  

Essa concepção antidemocrática faz com que o trabalho docente se torne 

dependente da administração e da decisão de especialistas, encarregados da 

elaboração das propostas curriculares, aos quais Contreras (2002) se refere como 

experts, o que acarreta uma separação entre planejamento e execução do trabalho. 

Nesse processo, o planejamento é feito pelos experts, enquanto os professores 

ficam reduzidos a executores de programas e reformas curriculares. De acordo com 

Pinto (2011, p. 69) “o exercício da docência não pode ser simplificado pela 

transferência mecânica de teorias científicas”. 

A base da tese sobre proletarização dos professores sustenta que o trabalho 

docente sofreu uma diminuição progressiva de uma série de especificidades que 

conduziram os professores à perda do controle e consciência sobre o próprio 

trabalho e, por consequência, à perda da autonomia docente. 

 A degradação do trabalho, privado de suas capacidades intelectuais 
e de suas possibilidades de ser realizado como produto de decisões 
pensadas e discutidas coletivamente, regulamentado na enumeração 
de suas diferentes tarefas e conquistas a que deve dar lugar, fez com 
que os professores fossem perdendo aquelas habilidades e 
capacidades e aqueles conhecimentos que tinham conquistado e 
acumulado “ao longo de dezenas de anos de duro trabalho”. 
(CONTRERAS, 2002, p. 38) 

A perda da autonomia dos professores faz com que eles assumam como 

inevitável sua dependência do poder controlador, apoiando-se na justificativa do 

“reconhecimento do saber legitimado que não lhe corresponde, mas que pertence ao 

campo do saber científico e acadêmico” (CONTRERAS, 2002, p. 38). No entanto, 

para alguns autores, essa perda não é absoluta, mas relativa, considerando-se que 

uma das características do proletarizado é a capacidade de resistência, oposição à 

proletarização. 

Manter a capacidade de resistência tem sido uma atitude constante no grupo 

de professores da EE Fênix. A esse respeito, a pesquisa aponta para uma 
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determinação do grupo em manter sua autonomia relativa, por meio do trabalho 

coletivo, minimizando o impacto da Reforma nas práticas pedagógicas. 

Forjada nos ideais neoliberais que dão sustentabilidade para o Governo 

paulista, a Reforma Curricular traz no seu contexto de implantação e implementação 

as concepções que norteiam a proletarização do trabalho docente. Pensada e 

elaborada pelos experts da SEE/SP, a Proposta Curricular se reveste de uma 

racionalidade administrativa, ao implantar unilateralmente um novo currículo para as 

escolas da Rede.  

Nessa perspectiva, a Proposta Curricular promoveu, no interior da EE Fênix, a 

formação de dois grupos de professores. De um lado, há os professores que 

vivenciaram o processo de construção coletiva do PPP e, por meio dele, adquiriram 

maior consciência a respeito do fazer docente e das concepções que fundamentam 

as reformas educacionais. Esse grupo busca na autonomia docente uma saída para 

a construção de um currículo próprio para a escola. De outro lado, há os professores 

mais novos, que não vivenciaram esse processo. Eles chegam à EE Fênix com 

concepções contrárias ao do primeiro grupo e, por não aceitarem as ideias já 

construídas na escola, acabam se isolando. Optam por desenvolver ações de 

reprodução do currículo implantado pela Reforma, sem refletir sobre ele, ou pelas 

práticas desenvolvidas. Com isso, esse grupo perde a competência profissional, 

pois, conforme afirma Gimeno Sacristán  citado por Contreras (2002, p. 86), “um 

professor não pode se tornar competente naquelas facetas sobre as quais não tem 

ou não pode tomar decisões e elaborar juízos arrazoados que justifiquem suas 

intervenções”. 

Conscientes da racionalidade contida na Proposta, o primeiro grupo de 

professores trabalha para garantir a autonomia docente, na construção do currículo 

da escola e no aumento de consciência de todo o grupo para os efeitos negativos 

dessa racionalidade na ação pedagógica, pois, conforme explicita o P1, “É isto que 

permeia a nossa prática. Esta autonomia que alimenta a gente e vai alimentando o 

grupo. Embora com todas as dificuldades, o grupo tem conseguido manter um 

trabalho coletivo”.  

Os professores da EE Fênix, em sua maioria, têm consciência que a 

autonomia do professor é condição fundamental para a ação docente; é ela que 
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permite à escola desenvolver um currículo emancipatório. A autonomia promove 

motivação e permite ao professor ser reflexivo, rever suas práticas avaliar e decidir o 

caminho a ser seguido, de acordo com a necessidade do alunado, atendendo as 

particularidades e não se prendendo na uniformização dos processos educativos 

aos quais o currículo único está sujeito. 

Nesse sentido, os professores da EE Fênix se aproximam do conceito de 

docentes como intelectuais críticos, ao conduzirem suas práticas objetivando a 

emancipação individual e social, movida por valores, mediante a análise e a crítica 

social, conforme define Giroux citado por Contreras (1991, p. 90): 

 O ensino para a transformação social significa educar os estudantes 
para assumir riscos e para lutar no interior das contínuas relações de 
poder, tornando-os capazes de alterar as bases sobre as quais se 
vive a vida. Atuar como intelectuais transformadores significa ajudar 
os estudantes a adquirir um conhecimento crítico sobre as estruturas 
sociais básicas, tais como a economia, o Estado, o mundo do 
trabalho e a cultura de massas, de modo que estas instituições 
possam se abrir a um potencial de transformação. Uma 
transformação, neste caso, dirigida à progressiva humanização da 
ordem social.  

Para o grupo, existe uma pressão muito forte do sistema para que o professor 

deixe de ser crítico e se torne reprodutor de ideologias. A estrutura montada para a 

implementação da Proposta Curricular foi toda nesse sentido. Permeada por 

mecanismos que exploram o conceito da meritocracia, a Proposta vai retirando dos 

professores a capacidade de resistência, sendo este o maior temor do grupo – o de 

perder a possibilidade da crítica em face do aumento dos professores que se 

rendem às armadilhas ocultas na Proposta Curricular. No entanto, é forte a crença 

na necessidade de o professor fazer valer sua autonomia na condução de suas 

ações: 

 Eu fico imaginando assim: o professor que não tem autonomia, a 
escola que não tem autonomia, qual o papel do professor, então? 
Repetir um conteúdo, ou repassar um conteúdo elencado por alguém 
que não está na sala de aula; pelo menos não na minha sala de aula, 
nesta região, e me ditar o que eu tenho que fazer; sendo que eu sei o 
que o meu aluno necessita. E eu tenho que fazer isto porque vai ser 
cobrado. Eu fico pensando: como será que fica a cabeça deste 
professor? Porque se ele não tem autonomia o trabalho não se torna 
significativo. (P 6) 

 A autonomia nos ajuda a nos alimentar também. (P 8) 
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 O que nos interessa não é isto. O que nos interessa? Qual é o nosso 
foco? O nosso foco é a aprendizagem, é esse processo, esta 
transformação do nosso aluno. [...] a mudança de comportamento 
dos alunos, esta participação política deles. Este movimento destes 
meninos.  Esta  participação  política  e  social.  Isto  que  nos 
interessa. (D) 

A autonomia, para os professores da EE Fênix, não representa apenas ter a 

liberdade para escolher uma metodologia ou um conjunto de conteúdos a serem 

trabalhados com os alunos ou ainda um discurso de resistência. Significa muito 

mais. Ela se refere à participação de cada um na ação política transformadora, como 

liberação profissional e social das opressões, superação das distorções ideológicas, 

autonomia como processo coletivo, dirigido à transformação das condições 

institucionais e sociais do ensino. 

Com práticas focadas nessa concepção de autonomia, os professores da EE 

Fênix procuram construir e desenvolver seu fazer pedagógico por meio de um 

currículo pensado e construído por seu grupo de professores para ser desenvolvido 

nela, embasado na realidade dela. O currículo trabalhado nessa escola reflete o 

conhecimento tido como ideal, desejável por esse grupo, em um movimento que 

para Appel (2006) dificulta que o conhecimento de grupos estratificados sejam 

considerados relevantes, transformando o currículo em uma tradição seletiva de 

significados.  

Nessa perspectiva, o Currículo, para o grupo pesquisado, é percebido como 

uma construção social, pois está diretamente ligado ao contexto histórico de 

determinada sociedade e às relações por esta estabelecidas com o conhecimento. O 

currículo se apresenta como um processo histórico que se estrutura socialmente e, 

não sendo uma montagem simples e neutra, ele se produziu pelos conflitos, tensões 

e compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam 

uma sociedade – e, no caso da Fênix – sua comunidade. 

O processo de seleção e organização curricular é, por si, um elemento de 

escolha e de decisão, pois nenhuma dessas ações é neutra; ao contrário, elas 

exigem decisão política, comprometimento político, a fim de garantir a hegemonia de 

determinados saberes. Em face disso, 

 O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes 
sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 
transformação e renovação dos conhecimentos historicamente 
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acumulados como para socializar as crianças e os jovens segundo 
valores tidos como desejáveis. (MOREIRA, 2000, p. 11) 

E por conhecimentos desejáveis consideram-se as escolhas feitas pela escola 

e pelos professores, inseridos em um espaço de conflitos e disputas, no qual o 

currículo é uma prática social, um elemento produzido e produtor de identidades, 

pois, segundo Silva (1999), “um dos efeitos mais importantes das práticas culturais é 

de produção de identidades culturais”. 

O currículo praticado na escola deve significar mais que conteúdos 

trabalhados, carregados de significações próprias de determinado grupo; deve se 

configurar em experiências refletidas e construídas com base no contexto escolar no 

qual se desenvolve, pensado e construído pelos sujeitos da ação; um currículo 

entendido enquanto práxis e construção social. A partir dessa dinâmica, torna-se 

possível a participação das classes dominadas na construção curricular, o que 

possibilita a diversidade cultural e a efetiva democratização do conhecimento. 

Nessa perspectiva, Freire (2001a) defende a ideia de um currículo 

emancipatório, desenvolvido no contexto de uma educação libertadora, cujas 

práticas possibilitam a construção de saberes significativos, contextualizados e 

críticos que valorizam o diálogo, a reflexão e a criatividade, com o consequente 

combate às forças que oprimem as minorias. Essa postura favorece a tomada de 

consciência desses grupos sobre a realidade na qual estão submersos e, com isso, 

permite a transformação nas relações de poder existentes nessa sociedade. 

O currículo, portanto, enquanto campo no qual se travam os conflitos e 

tensões que estabelecem as relações de poder em uma sociedade estratificada, 

pode, ao mesmo tempo, ratificar as relações de dominação de um grupo social 

sobre outro. Pode, ainda, estabelecer relações democráticas entre diferentes grupos 

sociais, desde que este seja percebido pelos sujeitos de sua ação como 

possibilidade de transformação dessa realidade, desvelando suas ideologias e 

superando a dicotomia socioeducativa entre as classes. Com isso, torna possível 

romper com a estrutura de poder que permeia as relações dos diferentes grupos 

sociais nas sociedades marcadas por práticas e ideais capitalistas. 

Os professores da EE Fênix lutam para garantir a autonomia docente, por 

considerarem que somente esta poderá possibilitar o desenvolvimento de um 

currículo transformador e emancipatório. Para esses professores, uma educação 
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transformadora se efetiva por meio de um educador que se indigna diante da 

opressão, que combate programas curriculares elaborados fora do espaço escolar e 

em conformidade com os interesses da elite dominante, que, por compreender como 

esses interesses estruturam as práticas em sala de aula, desvele as relações de 

classe, de gênero e de raça existentes em uma sociedade marcada pelos ideais 

capitalistas, e amplie seu entendimento das ligações entre ideologia e conhecimento 

escolar. Com essa postura docente, será então possível uma atuação humanística 

emancipatória, na qual a formação do ser humano se sobreponha aos interesses 

neoliberais, cujas marcas na sociedade se materializam na estratificação social. 

Esse grupo entende que romper com a estrutura de opressão exige do 

educador posicionamento político, que ele se situe no contexto educacional, social, 

político e econômico, bem como se perceba como agente de transformação, por 

meio das escolhas que faz e da postura que adota em sala de aula. De acordo com 

Pinto (2011) a consciência dos saberes acumulados na experiência – resultado da 

ação e reflexão saturados de intencionalidade possibilita o educador ter: 

 [...] clareza da intenção imprimida desde uma simples atividade em 
sala de aula - , até os fins mais amplos da sua prática profissional. 
Essa intencionalidade presente em todas as ações do educador vai 
além da intenção imediata contida em uma atividade. Ela não se 
esgota na atividade em si, mas expressa e projeta a partir dela um 
conjunto de valores e crenças que norteiam a prática do educador. 
[...] ( PINTO, 2011, p. 29)  

  É no espaço da sala de aula que o educador desenvolve o discurso e o 

conjunto de ações que possibilita a transformação; combina ação e reflexão com o 

intuito de fortalecer nos educandos as habilidades e os conhecimentos necessários 

ao enfrentamento das injustiças sociais a que estão submetidos, e a atuação crítica 

na construção de uma sociedade livre de opressão e exploração (GIROUX, 1997). 

Posicionar-se em face dessa estrutura demanda do educador o 

desenvolvimento de uma prática educativa de qualidade; exige dele a mobilização 

de uma competência profissional marcada pelas dimensões técnica, estética, política 

e ética (RIOS, 2008). 

Por competência, o grupo da Fênix entende o saber fazer bem, o 

desenvolvimento de uma prática na qual são mobilizados um conjunto de saberes e 

escolhas além do posicionamento político diante do que se considera desejável e 

necessário enquanto conhecimento a ser transmitido. Ser competente, para o grupo 
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pesquisado, vai além de dominar um conjunto de conteúdos específicos e recursos 

próprios para a socialização destes. Ser competente exige ainda estabelecer 

objetivos para a ação comprometendo-se com o percurso a ser desenvolvido para 

atingi-los. A prática, nesse percurso, deve favorecer a indagação sobre as razões de 

escolha deste ou daquele conteúdo, métodos e objetivos, cuja finalidade deve ser a 

garantia dos direitos sociais dos educandos. 

Nesse contexto, Rios (2008, p. 90) aponta a competência docente como “uma 

competência específica do professor, que precisa dominar determinados 

conhecimentos, relativos a uma área específica da realidade – biologia, física, 

filosofia etc.”. Mais ainda, “que além dos saberes a ensinar, necessita dominar 

saberes para ensinar”. A estudiosa afirma, ainda, que: 

 O trabalho docente competente é um trabalho que faz bem. É aquele 
em que o docente mobiliza todas as dimensões de sua ação com o 
objetivo de proporcionar algo bom para si mesmo, para os alunos e 
para a sociedade. Ele utiliza todos os recursos de que dispõe – 
recursos que estão presentes ou que se constroem nele mesmo e no 
entorno – e o faz de maneira crítica, consciente e comprometida com 
as necessidades do contexto social em que vive e desenvolve seu 
ofício. (RIOS, 2008, p._107) 

Nessa perspectiva, para os professores da EE Fênix, o educador não pode 

abster-se da responsabilidade pelas escolhas que faz e que resultam nas práticas 

desenvolvidas no espaço da sala de aula – espaço privilegiado de construção e 

reconstrução de saberes. Isso porque essas escolhas atuam diretamente na 

formação dos indivíduos, ou na manutenção das relações de poder que permeiam a 

sociedade.  

Conforme salientado, na Reforma Curricular em análise, embora sejam os 

educadores os responsáveis pela transmissão dos conteúdos, eles não participaram 

do pensar e da elaboração do currículo praticado e proposto pela SEE/SP, para 

desenvolvimento no espaço escolar. De acordo com os sujeitos da pesquisa, reside 

aí a importância da tomada de consciência dos professores da EE Fênix e o 

posicionamento deles em face do currículo prescrito, implantado pelo sistema de 

ensino paulista, pois, de acordo com Forquin (1993, p. 14), “a educação do tipo 

escolar supõe, sempre, uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos 

conteúdos da cultura a serem transmitidos”. 
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O papel do professor no processo de construção curricular, para o grupo, tem 

importância fundamental, pois ele é – querendo ou não – o grande trabalhador da 

construção do currículo que se materializa nas salas de aula. E, nesse processo de 

construção, torna-se imperativo ao educador atuar como formador, e não como mero 

depositário de conhecimentos. Nessa concepção de educação, cunhada por Freire 

(2005) como “educação bancária”, o aluno recebe depósitos de conhecimentos, os 

quais se encontram desvinculados do seu contexto social. Essa maneira de 

transmitir o conhecimento torna o educando alienado, uma vez que não lhe é 

possibilitado exercitar a criatividade nem transformar esse conhecimento depositado, 

por meio da discussão e da reflexão. 

No contexto de implantação do currículo prescrito, estruturado em 

concepções de avaliação, como o implementado pela SEE/SP na EE Fênix, essa 

autonomia docente na construção do currículo escolar, para os professores, sofreu o 

impacto gerado pelas exigências de eficiência dos alunos nas avaliações externas, 

às quais o sistema paulista encontra-se vinculado – ou seja, Saresp, Prova Brasil, 

Ideb e Pisa. Isso porque essas avaliações estabelecem à escola índices 

considerados pelo sistema como satisfatórios, o que provoca um movimento 

constante de resistência e de luta em garantir a concepção adotada pela escola por 

meio do processo coletivo de construção do seu PPP. 

Nesse sentido, para o grupo da Fênix, o currículo implantado pela Reforma 

em análise está desconectado da proposta da escola, o que faz que ele não se 

efetive como um currículo plenamente implantado, como afirma a SEE/SP nos 

documentos encaminhados à Rede. Para o grupo: 

 [...] no que diz respeito à organização curricular, nós sempre fizemos 
assim, a elaboração do projeto político-pedagógico é uma ferramenta 
que norteia todo o trabalho da escola. Todo o trabalho na sala de 
aula tem a ver com estas decisões mais amplas que partem do 
conhecimento. [...] e a partir desse conhecimento então vai se pensar 
a organização do trabalho pedagógico da escola. [...] o currículo não 
pode caminhar indiferente a tudo isso. Ele não é neutro. [...] currículo 
não está pronto, ele vai sendo construído pra atender as 
necessidades que estão postas e as que vão emergindo da 
convivência, da vida, dos processos. [...] nosso currículo é fomentado 
a partir da necessidade das crianças e não de uma política de 
Estado, uma política externa, que vem dizer: Oh, tem que fazer isto. 
Não, a gente tem que fazer o que a realidade nos mostra. (D) 
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Nesse sentido, pudemos observar no interior da Fênix novamente o 

movimento de cisão no grupo, uma vez que uma pequena parcela dos professores 

se adequou à Proposta Curricular e abriu mão do exercício da autonomia docente, 

assumindo o currículo prescrito como o norteador do conteúdo de suas aulas. Com 

tal postura, esses professores se tornaram reprodutores e difusores de valores 

ideológicos da classe dominante, por meio do currículo, que, para Goodson (1995), 

configura-se no artefato social e cultural forjador da sociedade a partir das inclusões 

e exclusões de conhecimentos que neste são feitas. De acordo com o autor citado, 

diferentes currículos produzem diferentes pessoas, não estando essas diferenças 

apenas na esfera individual, mas, ao contrário, elas se configuram na dimensão 

social e estão ligadas à classe, à raça e ao gênero. 

Nessa perspectiva, o currículo tem se apresentado, na Fênix, como objeto de 

constante discussão, porém de pouca coesão; e, nesse movimento, o impacto da 

existência de dois grupos com posições antagônicas desenvolvendo seus fazeres 

pedagógicos resvala no aluno.  

Para o grupo da Fênix, o grande desafio da escola é articular um movimento 

de reflexão e discussão que envolva todos os professores em um processo de 

ampliação da consciência a respeito do currículo a ser desenvolvido nesse contexto 

de luta pela autonomia em face da Reforma Curricular. Levar os professores que se 

excluem do processo de participação do grupo a perceber a importância de manter 

essa autonomia e o quanto ela é necessária para a garantia do fazer docente em 

conexão com a proposta pedagógica da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo teve como ponto de partida indagações surgidas no âmbito 

profissional desta pesquisadora, acerca do impacto gerado no cotidiano da escola 

pública em face das políticas públicas de educação implantadas pelos sistemas de 

ensino. Essas indagações nasceram, mais especificamente, na vivência da 

implantação da Reforma Curricular desenvolvida pelo Estado de São Paulo, na 

gestão 2007-2010, para implementação do Programa São Paulo Faz Escola. 

Com a implantação do processo de reforma, iniciado em 2007 e efetivado no 

início do ano letivo de 2008, a partir de uma série de ações pensadas e estruturadas 

por técnicos da SEE/SP, o Governo do Estado introduziu o currículo unificado em 

toda a Rede Pública Estadual. Segundo o Governo paulista, justificava-se essa ação 

em face da ineficiência das escolas em apresentarem resultados considerados 

satisfatórios nas avaliações externas realizadas nas escolas da Rede, além da 

necessidade de garantia da unidade no sistema educacional paulista. Para defender 

a ideia de que a Rede necessitava de um currículo único, que possibilitasse às 

escolas trabalharem de maneira semelhante, uma vez integrantes da mesma Rede 

de Ensino, e, portanto, era preciso oferecer aos alunos igualdade de aprendizagem, 

esse Governo criou um modelo curricular que desviou o foco do ensino para a 

aprendizagem. Ou seja, o professor deixou de ser o responsável por ensinar, uma 

vez que, agora, cabia ao aluno aprender a aprender. Essa postura governamental 

limitou a atuação docente à mera reprodução desse modelo, no qual a 

aprendizagem se estrutura em uma perspectiva avaliativa. 

Para compreender o processo vivido pela EE Fênix em face da implantação 

do Programa São Paulo Faz Escola, adentramos o cotidiano escolar, apoiados em 

uma abordagem qualitativa, com o olhar direcionado para as práticas desenvolvidas 

pelos professores, enquanto atores responsáveis pela implantação da Proposta 

Curricular. Nosso propósito era encontrar respostas para as indagações que deram 

origem a esta pesquisa. 

Diante de um contexto de implantação de uma Reforma verticalizada, as 

indagações se voltaram para as ações desenvolvidas pelos professores, enquanto 

sujeitos com uma autonomia relativa, vivenciando o impacto da Reforma Curricular, 
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para saber a respeito da construção, pela escola, de um currículo próprio, mesmo 

em um contexto de implantação de um currículo unificado. 

Para analisar o impacto da Reforma Curricular no cotidiano da EE Fênix, 

partimos da experiência vivenciada pelos seus professores na estruturação do 

projeto político-pedagógico da escola, pautado em um processo de construção de 

trabalho coletivo, que dá sustentabilidade para o desenvolvimento de um currículo 

emancipatório, elaborado a partir da realidade da escola e das necessidades dos 

alunos.  

A Reforma Curricular implantada pela SEE/SP, ao adentrar os muros da 

escola, não foi percebida em toda a extensão de sua problemática, pelo grupo de 

sujeitos objetos da pesquisa. Por já terem vivenciado experiências anteriores em 

que a implantação de diferentes reformas educacionais havia fracassado, 

acreditaram ser mais uma ação passageira das instâncias de poder que orquestram 

as políticas públicas para as escolas da Rede Estadual. 

Rotulada no início como Proposta Curricular, a unificação do currículo, 

implantado pela Reforma, foi recebida como uma alternativa a ser aceita ou não pelo 

grupo da EE Fênix e, portanto, não incorporada ao fazer pedagógico dos docentes, 

na dimensão proposta pela SEE/SP. A Reforma teve, no começo, pouco impacto no 

fazer dos docentes, que compreenderam a utilização dos cadernos distribuídos pelo 

Governo paulista como uma ferramenta a mais que poderia somar-se às diferentes 

ferramentas utilizadas no processo de ensino, a partir da análise criteriosa de cada 

profissional e da reflexão coletiva para a construção do currículo implementado pela 

unidade escolar. 

A logística adotada pela SEE/SP na distribuição dos cadernos para alunos e 

professores contribuiu para inviabilizar o uso do material, em razão dos atrasos no 

recebimento dos volumes pelas escolas. Isso colaborou, logo no início, para a 

construção da ideia de que a Reforma Curricular constituía uma ação do Governo 

paulista de curta duração e, portanto, favoreceu a preservação do trabalho coletivo 

no desenvolvimento de ações e a construção de um currículo próprio, focado no 

PPP da EE Fênix. 

O grupo de professores existente à época da implantação da Reforma 

Curricular pouca importância deu ao material enviado à escola, bem como à sua 
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utilização como principal referencial pedagógico no desenvolvimento do fazer 

docente. 

Com o decorrer do tempo a escola passou a sofrer as ações de cobrança da 

SEE/SP, no que dizia respeito ao processo de unificação do currículo no sistema 

paulista, em face dos resultados apresentados nas avaliações do Saresp. Com a 

adoção de um conjunto de ações destinadas à implementação e à consolidação da 

Proposta Curricular, a SEE/SP estabeleceu uma relação de controle das ações das 

unidades escolares no tocante ao processo de ensino que favoreceu a adesão de 

muitos professores ao currículo único, expresso no material enviado às escolas para 

o uso, na sala de aula, por professores e alunos. 

Nessa perspectiva, a presente investigação possibilitou o entendimento de 

como o conjunto dos professores se organiza, como é desenvolvida a consciência 

política e profissional desses docentes no contexto da Reforma, em uma luta 

constante pela preservação de sua autonomia docente e na manutenção do trabalho 

coletivo em prol do desenvolvimento de um PPP construído por todos os segmentos 

da EE Fênix. 

Percebemos, no interior da EE Fênix, um movimento intenso de resistência 

aos ditames da Reforma Curricular; no entanto, essa resistência já não encontra 

unanimidade entre os profissionais da escola, sendo possível identificar uma ruptura 

da estrutura coletiva criada no passado. Foi-nos possível detectar, no grupo, a 

existência do temor de que todo o processo vivido nos diferentes momentos 

históricos pelos quais a escola passou se perca em razão da Reforma Curricular.  

A EE Fênix sofre com essa cisão do grupo e luta para construir novamente 

uma consciência coletiva. Se, por um lado, a Reforma apresenta a possibilidade de 

perda da identidade coletiva, construída ao longo de extenso processo de luta e 

resistência dos professores da escola, por outro, ela demonstra representar novo 

estímulo para que o grupo se mantenha firme no propósito de desencadear um 

processo de conscientização dos docentes que ainda não se engajaram no trabalho 

coletivo. Conscientização essa que destaca a necessidade de se preservar a 

autonomia docente como instrumento de resistência e de manutenção de um fazer 

coletivamente refletido e estruturado de maneira a fortalecer o PPP da escola. 
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Esse movimento de resistência dos professores da EE Fênix expõe outra 

questão que pôde ser observada com esta pesquisa, qual seja, a falácia existente no 

discurso utilizado pela SEE/SP, ao afirmar que o currículo implantado em 2008 se 

encontra hoje plenamente unificado. Embora a escola tenha um contingente de 

professores já adaptados plenamente ao uso do material que compõe o currículo 

oficial da SEE/SP como referencial pedagógico, há, em contrapartida, um segundo 

grupo de professores que rejeitam esse material como principal ferramenta 

pedagógica. Essa divisão no interior da escola demonstra que ela está lutando, por 

meio de seus professores, para garantir sua autonomia relativa, na construção de 

um currículo que se aproxime de seu PPP e que expresse a concepção de homem 

que a escola deseja formar.  

Dessa maneira, a pesquisa evidencia, ainda, que não basta formular 

conceitos elaborados tecnicamente para que se obtenha uma educação de 

qualidade. É imperativo que esses conceitos não sejam introduzidos no âmbito 

escolar por meio de ações centralizadas e verticalizadas, que não permitam aos 

profissionais da escola a tomada de decisões sobre seu fazer, bem como a 

organização de suas práticas. Faz-se necessária a formação de um corpo docente 

consciente da importância da reflexão-ação-reflexão em seu fazer pedagógico e que 

não se desmotive ou se desestruture, a exemplo do que ocorre com um dos grupos 

dessa escola.  

A Reforma Curricular implantada não reconhece os limites da estrutura 

escolar o que fica evidenciado na maneira como organiza as ações da Rede, por 

meio de uma postura prescritiva e centralizadora da SEE/SP, em oposição à 

autonomia docente e da escola. A postura adotada ao promover tais mudanças 

desconsidera a questão ética, em especial no que diz respeito à formação de 

cidadãos. 

No cenário apresentado, a pesquisa demonstra que a EE Fênix sofre um 

grande impacto na sua organização em face do abalo na estrutura do trabalho 

coletivo, enquanto espaço de decisão e de reflexão sobre as práticas desenvolvidas, 

bem como no projeto político-pedagógico, uma vez que, sendo produto de uma 

construção coletiva, este é profundamente impactado pela ruptura do grupo. 
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Ao perder a dimensão coletiva, a escola se fragiliza, os professores entram 

em um processo de despolitização, que conduz à proletarização da profissão 

docente, uma vez que as práticas passam a ser individualizadas e desprovidas de 

reflexão. O professor perde sua autonomia ao ver-se transformado em reprodutor de 

um modelo de currículo prescrito, cuja postura está direcionada ao atendimento das 

concepções neoliberalistas que dão sustentabilidade ao modelo curricular 

implantado pela SEE/SP. 

Teremos, por consequência, um fazer docente cada vez mais segmentado e 

dependente desse currículo implantado, que reproduz as ideologias que lhe dão 

sustentação e fazem da escola, efetivamente, instrumento de disseminação da 

ideologia da classe dominante, o que contribui para se manter a estratificação social 

existente na sociedade. 

A EE Fênix, por sua vez, também impacta a Reforma Curricular, ao contestar 

a implantação do currículo único, por meio de um movimento de resistência da 

autonomia docente e da preservação do trabalho coletivo que conduz à solidificação 

de um PPP pensado e construído com apoio em concepções filosóficas contrárias 

às da Reforma. Com a postura questionadora adotada, a escola produz nessa 

política pública uma fissura que expõe a fragilidade e a inviabilidade de implantar 

uma política mediante ação verticalizada, evidenciando a distância entre a 

elaboração e a implementação dessas políticas, que dependem, para seu sucesso 

ou fracasso no cotidiano da escola, dos professores, verdadeiros sujeitos da ação, 

que, unidos, detêm o poder de assumi-las ou rejeitá-las. No caso específico da EE 

Fênix, seus docentes lutam para garantir a autonomia e a identidade coletiva, 

rejeitando a Proposta Curricular imposta. 

Ao fazer uma retrospectiva histórica das reformas educacionais desenvolvidas 

nos últimos 16 anos, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, e que foram 

vivenciadas pelo grupo de professores da EE Fênix, parafraseamos a Diretora da 

escola para ressaltar que a Reforma Curricular desenvolvida na gestão 2007-2010 

se apresenta para essa unidade escolar como a mais perversa de todas as 

reformas. Isso porque a Reforma implantada se utiliza de um discurso de garantia da 

autonomia para a escola, quando tem negado essa mesma autonomia com muita 

sutileza ao captar a adesão de um grande número de professores que passam a ver 
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o currículo prescrito como um bem a ser preservado, impactando o trabalho coletivo 

da escola de maneira quase irreversível. 

A apresentação do currículo prescrito implantado pela SEE/SP sob a 

alegação de  buscar a melhoria na qualidade da educação, fica -  neste caso - sem 

fundamento uma vez que o resultado foi a ruptura de um trabalho estruturado, 

organizado e sustentado por um PPP construído em um processo coletivo de 

reflexão, o impacto foi negativo. Nosso propósito, ao apresentarmos a luta da EE 

Fênix para preservar o processo de construção coletiva de um trabalho que 

possibilitou a estruturação de um PPP próprio, cujo foco na autonomia docente 

constitui requisito fundamental para a formação de indivíduos, foi contribuir para o 

fortalecimento da convicção sobre a necessidade do trabalho coletivo e da 

permanente construção da autonomia dos professores por meio do projeto político-

pedagógico.  
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