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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como foco de estudo a introdução de um currículo prescri-

to na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Quanto ao componente cur-

ricular, a opção foi por Matemática da segunda etapa do Ensino Fundamental. Essa 

investigação foi norteada pela seguinte questão: em que medida as Orientações 

Curriculares e a Proposição de expectativas de aprendizagem do ensino fundamen-

tal do ciclo II de Matemática contribuem para formação continuada dos professores 

de Matemática?  Para responder a essa questão, uma escola de ensino fundamental 

da rede municipal da cidade de São Paulo foi escolhida como campo de investiga-

ção. Essa escolha possibilitou-me averiguar os impactos causados pelas Orienta-

ções curriculares, a proposição de expectativas de aprendizagem e também a intro-

dução de outros mediadores de currículo criados com o intuito de contribuir para 

uma plena implementação das expectativas de aprendizagem previstas na proposta 

curricular do município de São Paulo. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa 

baseada em entrevistas realizadas com educadores da área técnica do município de 

São Paulo e também com professoras e professores que lecionavam na escola pes-

quisada e utilizavam as Orientações Curriculares. Essa abordagem permitiu também 

a formação de um grupo focal com os docentes que lecionam Matemática na escola 

pesquisada, o que possibilitou a identificação dos sentimentos e representações em 

torno da utilização do documento ―Orientações curriculares e proposição de expecta-

tivas de aprendizagem do ensino fundamental para o ciclo II de Matemática na sala 

de aula.‖ O papel da formação continuada emerge dos depoimentos dos colaborado-

res não apenas como mecanismo de atualização, mas também como supridora das 

lacunas herdadas da formação inicial de boa parte dos docentes da rede. 

Palavras- chave: Currículo prescrito de Matemática. Formação Continuada. 

Professores de Matemática. Implementação Curricular. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study focuses on the introduction of a prescribed curriculum in municipal 

schools in the city of São Paulo. As for the curriculum component, the choice was 

mathematics of the second stage of schooling (6th-9th grades). This investigation was 

guided by the following question: to what extent the Curriculum Guidelines and 

Proposition of Learning Expectations of Mathematics for 6th-9th grades contribute to 

the ongoing training of mathematics teachers? In order to answer this question I have 

chosen one high school in the municipal city of São Paulo as a field of research. This 

choice allowed me to examine the impacts of Curriculum Guidelines, the Proposition 

of Learning Expectations and also the introduction of other intermediary curriculum 

created with the aim to contribute to a full implementation of the learning 

expectations envisaged in the Curriculum of São Paulo. The research is based on a 

qualitative approach. Interviews were carried out with educators from the technical 

area of São Paulo municipality as well as with teachers who worked at the school 

researched and used the Curriculum Guidelines. This approach also allowed the 

constitution of a focus group with mathematics teachers from the said school, which 

allowed the identification of feelings and representations around the use of the 

document "Curriculum Guidelines and Propositions of Learning Expectations for 

Mathematics for 6th to 9th grades‖  The testimony of collaborators highlights the role 

of continuing education not only as a way of getting updated, but also as means of  

filling the  gaps inherited from the initial training of most teachers of the municipal 

teaching network.  

Keywords: Prescribed Mathematics Curriculum , Continuing Education, 

Mathematics Teacher, Curriculum Implementation. 
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Introdução 

 

Partir de nós mesmos, de nossa história na história  
social pode ser um bom começo. (MIGUEL ARROYO). 

 

Ao adentrar pela primeira vez em uma sala de aula, lá pelos idos de 1986, em 

uma escola da rede municipal da cidade de Lages, no planalto de Santa Catarina, a 

única orientação recebida foi a de que ensinaria Matemática e Ciências para duas 

quintas e uma sexta série do ensino fundamental. Nesse contexto inicia-se minha 

trajetória como professora de Matemática.  

Cursava o penúltimo ano da graduação. Confesso sem nenhum pudor que 

nunca havia ouvido falar em currículo fora da ideia de rol de conteúdos. Os primeiros 

tempos de docência confirmaram a ideia de que ―a disciplina em que lecionamos e 

em que nos licenciamos é o referente de nossa identidade profissional‖ (ARROYO, 

2011, p.24).  

  Em Matemática, naquela época, o currículo tratava-se da tradicional organi-

zação linear, permeada por pré-requisitos e uma formalização extrema, despido de 

qualquer processo intuitivo. O ensino da matemática sofria ainda a influência do mo-

vimento ―matemática moderna‖.  

Sem muitas opções, organizava minhas aulas com a ajuda de livros didáticos 

e consequentemente reproduzia o ensino que tive. Com estilo tecnicista, os livros 

utilizados trabalhavam a Matemática com extensas listas de exercícios do tipo: siga 

o modelo.  

A teoria de conjuntos1, as listas enormes de expressões aritméticas2 de toda 

natureza sem nenhum contexto, não faziam sentido para mim e muito menos para 

os alunos e alunas da pequena escola municipal, em que eu lecionava. Como única 

                                                           
1
 Os conjuntos eram ensinados, no início de todas as séries, reprisando sempre os mesmo exemplos e 

buscando concretizar ideias bastante abstratas como as de conjunto, conjunto vazio, conjunto unitário, etc. 
(PIRES, 2008, p.20). 

2
 Expressões numéricas são sequências de números associados por operações que obedecem a uma 

determinada ordem de resolução. Muitas expressões numéricas possuem também sinais de associação como 
parênteses, colchetes e chaves. 
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professora de Matemática da escola e sem formação continuada na rede municipde 

Lages, fui, por conta própria, realizando cursos e modificando meu modo de ensinar.  

Apesar de o currículo inexistir enquanto documento na escola ou da rede mu-

nicipal, pode-se afirmar que ele estava presente na prática educativa da escola e 

adquiria feições conforme a atuação da equipe escolar.  

 

O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-
se a determinados professores e alunos, serve-se de determinados 
meios, cristaliza, enfim um contexto, que é o que acaba por lhe dar 
significado real. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.21). 
 

Em contato com as práticas de ‗um cotidiano escolar ainda em construção‘3 

percebia a necessidade de mudança. A concepção tradicional norteava meu pensa-

mento e a minha prática.  As lacunas herdadas da formação inicial fizeram com que 

reproduzisse o ensino que tinha recebido.    

Parti em busca de formação. Cursei uma Pós-Graduação lato sensu e vários 

cursos de formação continuada. Nesse percurso formativo, o pensamento de Paulo 

Freire tornou-se uma referência importante para a minha prática docente. Freire 

(2000), conhecedor da complexidade do trabalho docente, destaca que ensinar exi-

ge consciência do inacabamento, reflexão crítica sobre a prática de ensinar e pes-

quisa. 

Obtive ganhos e perdas nas lutas e desafios por uma educação de qualidade 

e uma melhor formação nesse trabalho que pouco valoriza os esforços pessoais dos 

docentes nos caminhos da profissionalização.  

Ao longo dos sete anos em que lecionei na cidade de Lages - SC, íamos 

construindo nosso currículo escolar, a partir das nossas práticas diárias e das ne-

cessidades da comunidade escolar.  

 

A sala de aula, o que trabalhar e o currículo na prática são os espa-
ços que vivenciam nossas realizações, mal estares e até crises da 
docência. É no espaço da sala de aula que tanto mestres como alu-
nos experimentam frustrações, desânimo, incertezas, cansaço... mas  
também vivenciam realizações, compromissos éticos-políticos que 

                                                           
3
 A rede municipal de Lages/SC estava iniciando a segunda etapa do ensino fundamental. 
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vão configurando outros profissionais e outros educandos.(ARROYO, 
2011, p.10). 

Em 1994, comecei a lecionar na rede estadual de São Paulo, em uma escola 

na zona leste da capital. Surpreendentemente, deparei-me com uma rede desorga-

nizada, carente de pessoal e de materiais. Muitos professores atuavam sem Licenci-

atura Plena específica e até mesmo estudantes de engenharia, administração, den-

tre outras áreas, lecionavam Matemática.   

Nessa época, entrei em contato com o material ―Experiências Matemáticas‖4 

em um curso ministrado por um supervisor de ensino. Juntamente com outras pro-

fessoras da rede, utilizamos o material em sala de aula por quase um ano.  

O curso trazia como diferencial a experimentação do material e da metodolo-

gia em sala de aula e periodicamente retornávamos com os resultados ao grupo de 

professores. Assim, assisti a minha própria mudança de concepção de ensino da 

Matemática e a constatação de que nunca mais seria a mesma professora. 

Uma das grandes conquistas em meu percurso profissional – o mestrado – 

proporcionou-me um olhar retrospectivo sobre o ensino da Matemática. O foco do 

meu estudo foi conhecer os percursos de formação e de vida de professores e pro-

fessoras de Matemática que se empenharam para inovar, reconstruir e ressignificar 

o ensino de Matemática da Educação Básica paulista. Na realidade, ficou evidencia-

do que ―a maioria das pessoas desenvolvem um ‗sonho central‘ em suas vidas – um 

enredo poderoso que articula seu entusiasmo e seus objetivos, gerando um projeto 

ou missão ao redor do qual eles organizam sua vida.‖ (GOODSON, 2008, p.115). 

Nesse processo, novas indagações se manifestaram como resultado de no-

vas leituras, porém o curto tempo do mestrado impossibilitou uma reflexão mais apu-

rada. Das conclusões e dúvidas emergidas da pesquisa de mestrado surgiram novas 

indagações. Aliada ao exercício da docência no ensino público emerge outro foco, 

hoje, com um novo olhar: o olhar de uma gestora. Esse olhar traz o desafio de aliar o 

rigor científico à sensibilidade necessária para captar o envolvimento de professores 

e professoras, protagonistas essenciais de toda e qualquer implementação curricu-

lar.  

                                                           
4
 Material concebido e viabilizado pela CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) da Secretaria 

de Estado de Educação de São Paulo. 
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O retorno à pesquisa não mais como docente, mas como coordenadora pe-

dagógica me permitiu ver a educação por outro enfoque. Essa inserção na gestão 

possibilitou-me olhar as políticas públicas municipais contrastadas com a realidade 

da escola e da sala de aula. 

  Nasceram novas inquietações que dizem respeito às implementações curricu-

lares e suas relações com os processos de mudança, o aprofundamento do debate 

sobre o que se espera que os alunos aprendam e os processos de formação inicial e 

continuada de professores. ―A necessidade de articular formação de professores e 

processos de desenvolvimento curricular é apenas um dos aspectos a serem consi-

derados na formação de professores.‖ (PIETROPAOLO, 2005, p.33).   

Nas minhas investigações, a formação se entrelaça com o currículo prescrito 

de Matemática implementado na rede municipal de ensino. Falar de formação é um 

grande desafio devido à amplitude do tema que trata de formação inicial, continuada, 

permanente, envolvendo teorias e regulações.  

Das angústias vividas, nos caminhos da docência iniciada há mais de duas 

décadas, nasce o interesse pelas pesquisas em currículos de Matemática. Às vezes, 

surge o questionamento: por que o ensino da Matemática e seu currículo tanto nos 

fascinam?  

Minha investigação insere-se na linha de pesquisa Currículo e Avaliação e vi-

sa compreender as limitações e possibilidades do currículo prescrito para os profes-

sores de Matemática de uma escola da rede municipal de São Paulo. 

O foco de minha investigação são as Orientações Curriculares, a proposição 

de expectativas de aprendizagem do ensino fundamental do ciclo II de Matemática e 

sua contribuição para a formação continuada dos professores e professoras da 

EMEF Profª. Marlene Rondelli. 

Gimeno Sacristán (2000) destaca que os currículos dentro de um sistema es-

colar concreto dirigem-se a determinados professores e alunos, serve-se de meios 

que acabam por lhe dar um significado real.  

A construção e a reconstrução constante vivenciada no processo de profis-

sionalização, em parte ocorrido dentro das próprias escolas, passa pela formação 
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continuada. O papel do currículo prescrito na rede municipal de ensino nas aulas de 

matemática é objeto de meu estudo e pressuponho que o contexto da implementa-

ção e utilização dos materiais norteadores dos conteúdos gerou um confronto de 

novos saberes de modo a redimensionar a prática pedagógica dos professores e 

professoras de matemática da escola pesquisada. 

Um dos maiores desafios no ensino de matemática é a formação continuada, 

sobre a qual Perez (1999, p.269) comenta: ―consideramos o professor de Matemáti-

ca o principal mediador entre os conhecimentos matemáticos historicamente produ-

zidos.‖ Apoiada nas contribuições de importantes estudiosos da educação, como 

Imbernón (2005), Tardif (2002), Moreira (2004), Alarcão (2010), Nóvoa (1995), Mizu-

kami (2002), Pimenta e Ghedin (2008), dentre outros, farão parte do arcabouço teó-

rico desse estudo. 

 Observa-se que há um consenso entre docentes que a formação continu-

ada como superação de lacunas originárias da formação inicial não se apresenta 

como única justificativa. As propostas curriculares trazem novas demandas for-

mativas que solicitam com urgência um revisão e uma reflexão aprofundada so-

bre as práticas norteadoras de seus fazeres pedagógicos. 

A realização desse estudo foi guiada pela seguinte questão: em que medida 

as Orientações Curriculares e Proposição de expectativas de aprendizagem do en-

sino fundamental do ciclo II de Matemática contribuem para formação continuada 

dos professores de Matemática? 

Essa pergunta desdobrou-se em outras questões que emergiram no percurso 

da pesquisa: quais os impactos causados pelo material prescrito no trabalho dos 

professores e professoras de Matemática entrevistados da escola municipal, campo 

da pesquisa?    

Busca-se identificar se houve mudanças na prática desses docentes, com a 

implementação das Orientações Curriculares e proposição de expectativas de a-

prendizagem de Matemática. 

O presente estudo tem como objetivo verificar, portanto, por meio dos depoi-

mentos de três educadores que compõem a área técnica da Secretaria Municipal de 

Educação (SME), em diferentes instâncias formadoras, de dois depoimentos de pro-
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fessoras e de um grupo focal, identificar se o material fomentou uma busca de for-

mação ou mesmo se subsidiou a prática desses professores e professoras de algu-

ma maneira.  

A escolha do tema em questão liga-se, de um lado, à minha história como 

professora de Matemática da rede municipal de São Paulo e, de outro, à minha traje-

tória no curso de Pós-graduação em Educação: Currículo na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP).  

A relevância desse tema, já destacada pela intenção das políticas públicas, se 

deve ao interesse dos professores e professoras que lecionam Matemática pela me-

lhoria do ensino e da aprendizagem.  Sabemos também que esse avanço passa i-

negavelmente pela formação. 

Currículo e Formação na área de Matemática tem sido um tema bastante 

pesquisado, porém não esgotado, e nem sempre articulado com a prática docente. 

Em parte, isso pode justificar a dificuldade na implementação de propostas curricula-

res que não levam em conta a experiência e nem tampouco a formação dos profes-

sores e professoras.  

Um dilema recorrente vivenciado pelos docentes de Matemática que constatei 

na minha experiência é escolher o que ensinar. Essa seleção necessária em todos 

os componentes curriculares caracteriza-se como uma das dificuldades no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Para que os objetivos dessa investigação sejam alcançados, optei pela pes-

quisa qualitativa, pois nesse paradigma a produção do saber é considerada repleta 

de valores, tanto por parte do pesquisador, quanto por parte do investigado. Ezpele-

ta e Rockwell (1986) afirmam que a construção de cada escola envolvida em um 

amplo contexto é sempre uma versão local. A realidade de uma escola está envolvi-

da em permanente articulação entre histórias locais, pessoais e coletivas. 

Para a coleta de dados optei pela realização de um grupo focal com todos os 

professores e professoras de Matemática do nível II (do 5º ao 8ºano do Ensino Fun-

damental) da escola, lócus da pesquisa. Foram entrevistadas também duas profes-

soras, que trabalharam na escola em anos anteriores à implementação das Orienta-

ções Curriculares.  Também colhi relatos de pessoas da Diretoria de Orientação 
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Técnica (DOT) do município de São Paulo, por entendermos ser muito importante 

contar-se com a opinião de quem ajudou a elaborar as Orientações Curriculares de 

Matemática. 

A tese está estruturada em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se o caminho metodológico percorrido que 

culminou na compreensão desse estudo. É descrita cada uma das fases da investi-

gação. 

No segundo capítulo, são tecidas algumas considerações sobre o currículo 

com uma breve análise bibliográfica. Na sequência, são analisados dois mediadores 

curriculares produzidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo: o Ca-

derno de Orientação Didática da Matemática e as Orientações Curriculares e Expec-

tativas de Aprendizagem. Na ultima parte desse capítulo,  é realizado um rápido his-

tórico dos movimentos curriculares no Brasil, desde a Reforma Francisco Campos 

até nossos dias. 

No terceiro capítulo, inicialmente, analisa-se o contexto dos antecedentes po-

líticos com uma retomada da história da rede municipal de São Paulo. São destaca-

das algumas administrações municipais, desde 1983, devido ao processo de rede-

mocratização com ênfase nas políticas de formação de professores até chegarmos à 

gestão que promoveu a criação das Orientações Curriculares de Matemática, nosso 

objeto de pesquisa. 

  O quarto capítulo trata da formação continuada dos professores e professo-

ras na rede municipal de ensino de São Paulo. É realizada uma reflexão com a aju-

da dos autores e autoras que fundamentam minha pesquisa, situando suas posições 

em torno da formação continuada dos educadores. 

No capítulo cinco, se faz uma análise dos mediadores de currículo criados pe-

la Secretaria Municipal de Educação e concebidos para legitimar o currículo apre-

sentado às escolas.  Foram concebidos e encaminhados às escolas para auxiliar o 

corpo docente na implementação do currículo prescrito.  

No sexto capítulo, são apresentadas a análise e interpretação dos dados, 

buscando responder às questões da pesquisa. 
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Por último, as Considerações Finais, em que se apresenta uma síntese dos 

avanços, dificuldades e desafios dessa política pública de educação, destacando-se 

a contribuição dessa pesquisa e se aponta a perspectiva de aprofundamento de no-

vas dimensões a serem pesquisadas.  
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CAPÍTULO 1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

De algum modo, uma pesquisa narra uma trajetória por caminhos muitas ve-

zes já visitados. Na revisita a esses lugares, ocasionalmente, somos levados a olhá-

los de forma diferente devido a novas experiências e aprofundamentos adquiridos 

nas vias do conhecimento.  

No início de uma investigação, o foco das inquietações não é tanto com o mé-

todo, mas com a delimitação do problema a ser estudado, o que dá feição ao cami-

nho a ser seguido. Pensando nisso, se faz necessário relatar a arquitetura dessa 

pesquisa, seus caminhos e os procedimentos que permitiram a realização dessa 

investigação. 

Desde o início da minha carreira como professora de Matemática, minhas in-

quietações sempre giraram em torno do que ensinar, como ensinar e porque ensinar 

alguns conteúdos e não outros.  São questões provocadoras como essas que mo-

vem a minha busca por aprender mais e ―ser mais‖, como diz Freire (2003, p.52). 

Assim, no exercício docente, minha atenção voltou-se para o currículo de Ma-

temática do segundo ciclo do Ensino Fundamental da rede municipal de São Paulo. 

Meu olhar voltou-se para o documento Orientações Curriculares e proposição 

de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II: Matemática, 

desde o momento em que esse material começou a fazer parte do cenário pedagó-

gico da rede municipal de São Paulo, com o intuito de contribuir e até mesmo alterar 

as práticas educativas relativas à Educação Matemática. 

O documento prevê, de um lado, o aprofundamento do debate sobre o que se 

espera que os estudantes aprendam na escola. Trata-se de elencar conhecimentos 

que se esperam que os jovens aprendam no encerramento de cada ciclo de apren-

dizagem. Por outro lado, as expectativas de aprendizagem devem considerar a rele-

vância do que se espera para a formação desses estudantes e as condições neces-

sárias para que ela aconteça. (SME/DOT, 2007). 

   Pesquisar é uma atividade básica da ciência na sua indagação e construção 

da realidade. É ela que frente à realidade do mundo alimenta a atividade de ensino. 

Vincula a ação ao pensamento. ―Nada pode ser intelectualmente um problema, se 



21 
 

 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática.‖ (MINAYO, 2002, p. 

17). 

Quando, porém, se ultrapassa além dos portões das escolas públicas, consta-

ta-se a existência de uma lacuna entre a pesquisa e a prática em sala de aula, ainda 

em processo de superação. Segundo Charlot (2008), o professor tem que tomar de-

cisões dentro da sala de aula, sem ter tempo suficiente para refletir, assim decide na 

urgência e deve assumir as consequências das suas atitudes.  

 

A pesquisa não pode dar inteligibilidade a todas as mínimas ações 
da vida do professor na sala de aula. (...) o papel da pesquisa é forjar 
instrumentos, ferramentas, para melhor entender o que está aconte-
cendo na sala de aula: é criar inteligibilidade para melhor entender o 
que está acontecendo ali. (CHARLOT, 2008, p. 91) 
 

No entender desse autor, depois da apropriação desses instrumentos, o pro-

fessor ―vai se virar‖, seja qual for o contexto em que estiver. 

O objeto da pesquisa desse estudo incide sobre as Orientações Curriculares 

da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Busca, pela análise 

dos dados coletados, a interpretação da utilização prática do material prescrito pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME). Essa pesquisa diz respeito também à for-

mação de professores e professoras que se constituem no trabalho docente. 

  

Como o professor é o decisivo e imediato mediador das aprendiza-
gens dos alunos, e posto que a atitude que ele mantenha frente ao 
conhecimento condiciona enormemente a qualidade da aprendiza-
gem e a atitude básica do aluno frente ao saber e à cultura, é impor-
tante a potencial responsabilidade que a formação do professorado 
tem nesse sentido. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 186). 
 

Nacarato (2000) enfatiza a existência de um consenso relativo ao papel dos 

professores e professoras nas reformas educacionais, bem como no investimento 

em formação continuada, de modo a promover não apenas transformações no sis-

tema escolar, mas o fim do fracasso escolar e o baixo índice de aprendizagem e a-

proveitamento. 

 Ressalto os objetivos dessa pesquisa na descrição da trajetória. O presente 

estudo visa compreender as limitações e possibilidades do currículo prescrito na re-

de municipal de São Paulo, implementado desde 2007. As chamadas Orientações 
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Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem do ensino fundamental 

do ciclo II5 de Matemática e sua implementação são o  objeto dessa pesquisa. Estu-

do das possíveis contribuições para o ensino da Matemática. Assim, articulada a 

esse objeto, é fundamental analisar como se dá a formação continuada dos profes-

sores de Matemática de uma escola da rede municipal de São Paulo.  

   Sintetizando minhas inquietações,  pode se definir o problema dessa pesquisa 

assim: de que modo um material prescrito como as Orientações Curriculares e pro-

posição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II: Ma-

temática e a sua implementação pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo poderiam contribuir para a formação continuada de professores e professoras 

de Matemática? 

   O percurso metodológico será realizado na vertente qualitativa, pois se bus-

cam as posições humanas, os significados, as representações construídas no pro-

cesso de implementação desse documento. 

Para realização da pesquisa, elegi a escola municipal em que atuei, durante 

oito anos, como professora de Matemática e, dois anos, como Coordenadora Peda-

gógica. Foi nesse cenário que foi coletada boa parte dos dados. 

 

 

1.1. Pesquisa Qualitativa 

 

Muitos estudos da educação assentados na área das Ciências Humanas se-

guem a vertente qualitativa de pesquisa. A opção por esse enfoque surge devido à 

coleta de dados ser realizada na fonte direta: o seu ambiente natural.  Por outro la-

do, essa modalidade de pesquisa interage com a realidade estudada nessa investi-

gação. De acordo com Garnica (1997), nas pesquisas de abordagem qualitativa, o 

termo pesquisa recebe outra significação e passa a ser percebido ―como uma traje-

tória circular em torno do que se deseja compreender‖ (GARNICA, 2001, p.42), não 

se preocupando unicamente com princípios, leis e generalizações, mas também com 

a qualidade, de modo a direcionar um olhar atento para os elementos relevantes pa-

ra o observador-investigador. 

                                                           
5
 O ciclo II refere-se à segunda etapa do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano. 
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Nessa perspectiva, Ishii (2008) assevera que no paradigma qualitativo consi-

dera-se que a produção do saber está repleta de valores, quer por parte do investi-

gador, quer por parte dos investigados. Procuramos conhecer não só as intenções 

das pessoas investigadas, bem como suas interpretações do mundo.  

Abramowicz (1997) afirma que outra característica da pesquisa qualitativa é a 

riqueza de depoimentos, o que permite o estudo do ponto de vista e o julgamento 

dos sujeitos sobre o objeto ou fenômeno pesquisado.   

O enfoque qualitativo recorre a uma percepção individual do que se estuda 

dos relatos dos sujeitos a respeito das experiências vividas em relação ao tema es-

tudado e compõem o principal instrumento metodológico de acesso aos dados que 

viabilizarão a investigação do pesquisador. De incessante construção e aprofunda-

mento, a pesquisa qualitativa possui fluidez, vibração e vida; por essa razão não há 

possibilidade de se prender por parâmetros rígidos e ações pré-fixadas. ―É investi-

gação que interage e, interagindo, altera-se. É alteração que se aprofunda nas ma-

lhas do fazer e forma-se em-ação.‖ (GARNICA, 2001, p.42). Pela própria natureza 

dessa abordagem, Garnica (2001) explica que o tempo, o esforço e o anseio pelo 

compreender e bem como a ousadia trarão maturidade ao pesquisador que se faz 

necessária para uma plena incursão na pesquisa qualitativa.  

A opção pela vertente qualitativa se deu por ser a forma que melhor responde 

a essa investigação que trata da implementação e desenvolvimento de orientações 

curriculares para o ensino de Matemática. Segundo D‘Ambrósio (2004), essa abor-

dagem de pesquisa é a que melhor responde às inovações, intrínsecas ao desen-

volvimento curricular. Ela depende da observação de comportamentos e reações 

dos indivíduos. Para a atribuição de significados dada pelos pesquisadores às suas 

análises e aos relatos de situações são utilizados critérios intersubjetivos, pois o sig-

nificado não é construído apenas pelo pesquisado, e, sim, em uma relação entre a 

experiência dos sujeitos da pesquisa e as próprias vivências do pesquisador. Con-

sequentemente, essa vertente apresenta um conjunto de atividades interpretativas 

que privilegia várias práticas metodológicas. 

 

A pesquisa qualitativa, enquanto conjunto de práticas, envolve, den-
tro de sua própria multiplicidade de histórias disciplinares, tensões e 
contradições constantes em torno do projeto propriamente dito, inclu-



24 
 

 

indo seus métodos e as formas que suas descobertas e suas inter-
pretações assumem. (DENZIN, LINCOLN, 2006, p.21). 
   

Por estar convicta do valor dos relatos pessoais e das manifestações dos co-

laboradores da pesquisa, optei pelos caminhos da pesquisa qualitativa. Quem me-

lhor que professores e professoras da educação básica, assim como os profissionais 

da Educação Matemática que atuam diretamente na implementação curricular pode-

riam discorrer e opinar sobre o currículo prescrito do município de São Paulo? Sus-

tentada pelas argumentações tecidas, apresentarei, a seguir, os procedimentos e as 

fontes que contribuíram para fornecer as bases e evidências desse estudo.  

 

1.2. O campo da investigação 

 
O ensino nas sociedades contemporâneas se desenvolve em institui-
ções sociais especializadas para cumprir essa função. A aprendiza-
gem dos alunos ocorre em grupos sociais, nos quais as relações e as 
trocas físicas, afetivas e intelectuais constituem a vida do grupo e 
condicionam os processos de aprendizagem. (PÉREZ GOMES, 
2000, p.70). 
 

Essa pesquisa realizou-se em uma escola de Ensino Fundamental da rede 

municipal de ensino  da cidade de São Paulo, situada na Zona Leste da cidade. De 

acordo com o Projeto Político Pedagógico dessa escola, ela funciona em três perío-

dos distribuídos da seguinte forma: no período matutino, estudam os alunos do ciclo 

II; no vespertino, estudam os alunos do ciclo I e o período noturno é dedicado à mo-

dalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) A escola disponibiliza 12 salas, 

das quais 10 salas são de ciclo I, 12 salas para o ciclo II e 7 salas para EJA. 

  A clientela é diversificada. A maioria dos alunos é oriunda de duas escolas de 

educação infantil localizadas próximas à escola. Uma parte da comunidade é eco-

nomicamente carente e alguns alunos são moradores de duas favelas da região.  

 Segundo o perfil da comunidade descrito no Projeto Político Pedagógico da 

escola, muitos pais não possuem escolaridade e alguns deles se encontram desem-

pregados, sobrevivendo de trabalhos informais. Outra parte se encontra em melho-

res condições. Os pais têm emprego fixo e melhor escolaridade e proporcionam me-

lhores condições aos seus filhos. 

 Nessa escola lecionam 71 professores, e três deles, professores efetivos de 

Matemática, concederam suas impressões em grupo focal realizado em 13/10/ 2010. 
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1.3. Definição e descrição inicial dos sujeitos da pesquisa 

 

Com a utilização do método qualitativo de pesquisa, os sujeitos que comporão 

o grupo a ser entrevistado raramente podem ser determinados a priori.  

Devido ao foco da pesquisa, a seleção dos sujeitos ocorreu, tendo como pre-

missa o exercício docente na rede municipal de São Paulo e a atuação na unidade 

escolar ou se houvessem lecionado na escola nos últimos dez anos. 

Foram entrevistadas, invidualmente, duas professoras de Matemática, que a-

tualmente lecionam em outras unidades e que utilizam efetivamente as Orientações 

Curriculares do município em suas práticas. Com os professores e professoras em 

exercício no ciclo II na escola municipal eleita como campo de pesquisa foi constitu-

ído um grupo focal definido previamente em contatos pessoais realizados na escola. 

Assim, nossas discussões envolveram cinco docentes que atuam em Matemática. 

Paralelamente, entrevistei a Diretora da Diretoria de Orientação Técnica 

(DOT) - Ensino Fundamental e Médio. A mesma fez um relato muito rico da trajetória 

da criação e implementação das Orientações Curriculares e proposição de expecta-

tivas de aprendizagem nas escolas municipais da rede, bem como discorreu a res-

peito de outros materiais que vieram a complementar a proposta curricular do muni-

cípio.  

Em outra etapa, entrevistei a diretora da DOT/P6 da Diretoria Regional de São 

Mateus7. Minha opção por essa entrevista surge do fato de a mesma ter composto a 

equipe supervisora da regional de Vila Prudente, regional essa, da qual a EMEF 

Profª Marlene Rondelli fazia parte, até o início da gestão de José Serra. 

                                                           
6
 Cada Diretoria Regional de Educação (DRE) possui uma Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica (DOT-P), 

destinada a descentralizar as ações pedagógicas e implementá-las em nível local, coordenando o trabalho 
pedagógico e os projetos e programas nas escolas pertencentes a cada DRE. 

7
 Diretoria Regional de Educação (DRE) e órgãos centrais de gestão: as unidades escolares estão jurisdicionadas 

a 13 DREs: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Ita-
quera, Jaçanã/Tremembé, Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus e São Miguel Paulista. As DREs contem-
plam os 96 distritos da cidade mediante 477 setores educacionais, são geridas pelo Diretor Regional de Educa-
ção, nomeado pelo Prefeito, e possuem diversos setores e expedientes, responsáveis pela gestão do sistema e 
das unidades educacionais sob sua jurisdição.  
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A última entrevista foi com a coordenadora geral da assessoria pedagógica e 

também elaboradora das Orientações Curriculares e proposição de expectativas de 

aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II de Matemática. O seu relato a-

pontou as origens e a constituição das Orientações Curriculares que emergiram, a-

pós os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

1.4. Elaboração do roteiro de entrevistas 

O roteiro para as entrevistas foi concebido de acordo com os dados que pode-

riam ser obtidos dos entrevistados com base no problema da pesquisa. As pergun-

tas foram construídas, de modo a buscar as informações necessárias para a investi-

gação. A função exercida pelos colaboradores da rede municipal de ensino exigiu 

adequação das questões.  

Para as entrevistas com integrantes da equipe técnica foram concebidos rotei-

ros específicos. O roteiro utilizado para entrevistar a diretora da DOT/SME e a direto-

ra DOT/ P da DRE São Mateus continha blocos com as mesmas questões, apenas o 

roteiro da diretora da DOT/P contou com um bloco a mais. (ver anexos). 

As perguntas elaboradas para as duas professoras que trabalharam na escola 

e hoje atuam em outras unidades originou um questionário com doze questões. Para 

o grupo focal foi elaborado um questionário para identificação do perfil de cada do-

cente. Depois houve a aplicação de questionário com questões abertas para discus-

são.  

Constaram, em todos os roteiros, questões sobre a formação pessoal e a 

formação docente na rede municipal de ensino, além das perguntas especificas refe-

rentes ao currículo oficial. Suas opiniões, experiências e constatações deram corpo 

a esse estudo e apontaram acertos e defasagens na constituição de um currículo 

oficial para o município de São Paulo. 

 

 

 



27 
 

 

1.5. As entrevistas 

Na acepção de Fiorentini e Lorenzato (2006), em Ciências Sociais a entrevis-

ta é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Trata-se de um diálogo com 

intenções bem definidas. 

A entrevista permite a aquisição de dados e informações que não se conse-

guiriam por meio da observação e da pesquisa bibliográfica. Sua utilização, porém, 

exige planejamento prévio e compromisso ético com a pessoa a ser entrevistada. 

Pesquisas na vertente qualitativa exigem a utilização de entrevistas, semies-

truturadas. Nesse caso, as entrevistas são realizadas com uma série de perguntas 

abertas que permitem ao entrevistado discorrer sobre suas experiências, a partir do 

foco proposto pelo entrevistador. Permite ao entrevistado respostas espontâneas e 

livres. 

O sucesso do pesquisador na obtenção das informações significativas para a 

pesquisa demanda ética, respeito e zelo. Nessa direção, cabe ao entrevistador man-

ter uma escuta ativa, atenciosa e receptiva às informações prestadas, bem como 

manter uma atitude disponível à comunicação e à confiança em um diálogo descon-

traído, em que o colaborador sinta-se livre para expressar-se. (CHIZOTTI, 2005). 

Nessas condições, as duas professoras de Matemática que lecionaram na 

escola escolhida como lócus foram entrevistadas individualmente. A primeira profes-

sora a ser entrevistada preferiu conceder a entrevista em sua residência. A segunda 

professora optou por combinar um horário e ir à escola para ser entrevistada.  

As três entrevistas restantes foram concedidas pela Diretora da Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT) - Ensino Fundamental e Médio, pela Diretora da DOT/P 

da DRE São Mateus, e pela coordenadora geral da assessoria pedagógica das Ori-

entações Curriculares, que é uma das elaboradoras das Orientações Curriculares e 

proposição de expectativas de aprendizagem de Matemática concederam suas en-

trevistas em locais escolhidos por elas. Todas as entrevistas foram transcritas e a-

justadas para análise dos dados. 
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1.6. Grupo focal 

A formação de um grupo identifica as percepções, sentimentos, atitudes e i-

deias dos participantes a respeito de certo assunto. (OLIVEIRA, FREITAS, 1998). O 

trabalho com grupo focal permite a elaboração dos processos de construção da rea-

lidade por determinados grupos sociais, esclarece as práticas cotidianas, ações e 

reações a circunstâncias e eventos. 

A técnica do grupo focal em uma abordagem qualitativa configura-se 
como não diretiva, cujo resultado visa o acompanhamento da discus-
são de um grupo de pessoas. Nessa técnica, o mais importante é a 
interação que se estabelece entre os participantes. (COIMBRA, 
2007, p.113) 
 

A constituição do grupo na escola municipal pesquisada levou aproximada-

mente três meses. Reunir os professores de Matemática em um mesmo dia e horá-

rio apresentou-se como um grande desafio. Primeiramente, os professores deveriam 

lecionar na segunda etapa do nível II, o que já reduzia o número de participantes do 

grupo. Outro complicador foi o fato de todos os docentes acumularem cargos8. Dois 

professores participavam de cursos, aos  sábados, e apenas uma professora aceitou 

realizar o encontro no domingo. Assim, articulei um encontro para o dia da comemo-

ração do dia dos professores. A diretora concedeu-nos duas horas para o desenvol-

vimento do grupo focal. 

Os participantes – dois professores e uma professora - mostraram-se entusi-

asmados com a participação na pesquisa e contribuíram de maneira eficiente na 

discussão, rapidamente estabelecendo-se uma interação, que facilitou a discussão.  

 
 
 
 

                                                           
8
 O acúmulo de cargos é a situação em que o servidor ocupa mais de um cargo, emprego ou função pública ou, 

ainda, percebe proventos de inatividade simultaneamente com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública da Administração Direta (Ministérios, Órgãos Integrantes e Secretarias) e Administração Indireta 
(Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas). Portanto, é a existência, 
ao mesmo tempo, de mais de um vínculo temporário ou permanente com a administração pública. 
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CAPÍTULO 2 – CURRÍCULOS: UMA BREVE ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Currículo: um panorama 

 
Se o currículo, evidentemente, é algo que 

se constrói, seus conteúdos e suas formas 
últimas não podem ser indiferentes aos 

contextos nos quais se configura. 
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.21) 

 

 

Vivenciamos, nas últimas décadas, uma verdadeira revolução intelectual e 

conceitual que nos desafia a buscar novos paradigmas de educação e de currículo, 

de modo a delinear um novo jeito de compreender o conhecimento e a humanidade. 

Gimeno Sacristán destaca que a evolução educativa do indivíduo se constrói num 

processo de intervenção e ―o ensino é uma atividade prática que se propõe dirigir as 

trocas educativas para orientar num sentido determinado as influências que se exer-

cem sobre as novas gerações.‖ (GIMENO SACRISTAN, 2000, p.81). 

Focalizar o currículo nos reporta ao caráter polissêmico que este vocábulo 

encerra. Etimologicamente, significa pista de corrida, trajetória, percurso, o que leva 

a uma definição de currículo como um caminho a ser seguido, ou mais especifica-

mente, apresentado. (GOODSON, 1995). 

Segundo Ivor Goodson, o campo curricular é uma reprodução social constitu-

ído por toda sorte de interesses, estratagemas e ―relações de dominação‖. Seu sig-

nificado e o conflito em torno da sua definição revelam-nos a constante luta entre ―as 

aspirações e objetivos da escolarização‖. Para esse autor, é ingênuo sustentar que 

as políticas da educação fundamentam-se na ―prática em sala de aula‖, embora ela 

não possa ser excluída. Nem tampouco as determinações intelectuais configuram o 

currículo escrito. Dessa forma 

[...] o currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e 
sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua 
retórica, legitimar uma escolarização. Como tal, o currículo promulga 
e justifica determinadas intenções básicas de escolarização, à medi-
da que vão sendo operacionalizadas em estruturas e instituições. 
(GOODSON, 1995, p. 21). 
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Torna-se importante destacar a utilização do currículo como um modo de 

conservação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados em dife-

rentes sociedades. Suas relações de poder, a ideologia e cultura dominantes são 

colocadas para a escola como preservação de valores e costumes. (SANTOS, 

MOREIRA, 1998). Essa lógica nos remete à ideia de que o conhecimento sistemati-

camente construído pela sociedade vem a ser fundamentado na escola. Nessa dire-

ção observa-se que ―para os que adotam essa concepção, a reflexão sobre o currí-

culo tende a incidir sobre as seguintes perguntas básicas: o que deve um currículo 

conter? Como organizar os conteúdos?‖ (SANTOS, MOREIRA, 1998, p. 47). 

No IX Encontro de Pesquisadores em Educação: Currículo9, ocorrido em 

2010, o Prof. Dr. Alípio Casali, docente do Programa de Pós Graduação em Educa-

ção: Currículo, expôs aos participantes de um dos círculos epistemológicos que exis-

te um ―silenciamento‖ a respeito do ‗não visto‘ e do ‗não selecionado‘. Segundo ele, 

o currículo formal possui uma ―beleza postiça‖ que revela uma divisão de classes 

dentro do currículo. Das questões silenciadas, muitas são existenciais. Afinal, o que 

se faz com a vida? O que a escola está fazendo com a vida das pessoas?  O currí-

culo é um fenômeno social e cultural, assim como a educação é uma ação de pes-

soas sobre o saber, segundo Alípio Casali. 

Embora o conceito de currículo tenha se modificado historicamente, receben-

do determinações políticas e culturais, seu conceito vem se construindo socialmente 

mediado pela ação humana e não é neutro. Adquire forma e significado educativo à 

medida que sofre uma série de processos dentro das atividades práticas. (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000).   

No documento ―Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultu-

ra‖, a ideia de que o currículo sofre influência de fatores socioeconômicos, políticos e 

culturais, contribuem desse modo, para que seja entendido como 

a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 
b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos 
alunos; 
c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sis-
temas educacionais; 
d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; 

                                                           
9
 Evento anual realizado na PUC/SP pelo Programa de Pós Graduação em Educação: Currículo. 
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e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos 
e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolari-
zação. (MOREIRA E CANDAU, 2008, p.18). 

 

De qualquer modo, o entendimento sobre o currículo inclui posicionamentos a 

respeito de concepções teóricas, discussões sobre os conhecimentos escolares, 

experiências na escola, valores, entre outros. ―Cada professor constrói idiossincrati-

camente seu ideário pedagógico a partir de pressupostos teóricos e de sua reflexão 

sobre a prática.‖ (FIORENTINI, 1995).  Assim, mesmo que o conceito de currículo 

seja muito abrangente, nas escolas, um dos principais desafios da tarefa docente 

depende essencialmente de organizar e selecionar os conteúdos escolares. (PIRES, 

2004).  

No período de dezembro de 2009 a maio de 2011, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) produziu e atualizou as diretrizes curriculares para todas as etapas 

da Educação Básica. São orientações gerais para as escolas, redes e sistemas de 

ensino construírem os seus currículos. A Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo viabilizou a elaboração de documentos que orientam a organização curricular 

na rede municipal de ensino, explicitando acordos sobre expectativas de aprendiza-

gem, o que vem se configurando como uma das necessidades apontadas pelos e-

ducadores, com a finalidade de organizar e aprimorar os projetos pedagógicos das 

escolas. 

De acordo com uma notícia divulgada no Portal Aprendiz em 01/02/2011, a 

ideia de estabelecer expectativas de aprendizagem também está prevista nas novas 

diretrizes nacionais para o ensino fundamental, aprovada pelo Ministério de Educa-

ção (MEC), em dezembro de2011. Não havia prazo para realização da consulta pú-

blica desse documento. A proposta era atualizar as últimas diretrizes, em vigor des-

de 1998, tomando como ponto de partida o ensino fundamental de nove anos. ―As 

expectativas de aprendizagem vão dizer o que uma criança tem o direito de apren-

der em uma determinada etapa‖, explica o relator das novas diretrizes, Cesar Calle-

gari, que era membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), na época. (Portal 

Aprendiz)  

http://www.cesarcallegari.com.br/files/arquivos/1280268496.pdf
http://www.cesarcallegari.com.br/files/arquivos/1280268496.pdf
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A reflexão a respeito da seleção no currículo - em nosso caso, um mediador 

curricular que estabelece expectativas de aprendizagem - exige que atentemos so-

bre como se está privilegiando determinados saberes em detrimento de outros. 

A Revista Educação nº 180 divulgou uma reportagem de capa intitulada ―A 

busca pelo currículo‖ referente à consolidação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

e à preparação para discussão que trata das expectativas de aprendizagem10. O 

Ministério da Educação traz à luz a garantia de todas as crianças e jovens se apro-

priarem da aprendizagem e do desenvolvimento. Desse modo, a cada ano de esco-

laridade, os jovens devem dominar conhecimentos básicos e comuns a todos os es-

tudantes na mesma faixa de escolarização, no Brasil. 

Assim, o desafio foi lançado. Muitos estudiosos se incomodam, questionam a 

ideia de expectativas e consideram um retrocesso. Para Maria Dalila Oliveira11, a 

definição de prescritiva significa mensurar o imensurável objetivamente. 

Questões como essas revelam, em parte, o nosso interesse sobre o currículo 

oficial do município de São Paulo, na direção do que Gimeno Sacristán afirma que ―o 

currículo reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e os valores 

dominantes que regem os processos educativos‖. (2000, p.17). 

 

2.2. Mediadores Curriculares: caderno de Orientação Didática da Matemática e 

as Orientações Curriculares. 

Os desafios do estudo da proposta curricular para o ensino fundamental da 

disciplina de Matemática da rede municipal de São Paulo ampliaram-se desde as 

intenções iniciais dessa pesquisa.  

No segundo semestre de 2009, a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo disponibilizava para o ensino de Matemática no ciclo II o Caderno de Orienta-

ção Didática da Matemática e as Orientações Curriculares e Expectativas de Apren-

dizagem. 

                                                           
10

 Essas expectativas foram abertas para debate e consulta pública no inicio de 2012 e a previsão é que, no 
término deste mesmo ano,  se finde o debate.São atos normativos que necessariamente deverão ser 
observados pelas escolas, redes e sistemas de ensino, ao elaborarem os seus currículos. 

11
 Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais  (UFMG) e presidente da 

Associação  Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). 
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De 2009 a 2011, outros materiais formam elaborados com o objetivo de dar 

suporte aos professores da rede municipal.  Foram disponibilizados aos estudantes 

da rede municipal o Caderno de Apoio e Aprendizagem para Língua Portuguesa e 

Matemática concebido e implementado para o ensino de nove anos (1º ao 9º ano). 

A ordenação de um sistema de ensino, o que implica o rompimento de práti-

cas cristalizadas, representa um desafio, não apenas para os detentores das políti-

cas públicas, como também, para quem os implementa: os professores e as equipes 

gestoras das escolas. 

Para Gimeno Sacristán (2000), a ordenação e a prescrição curricular é uma 

forma de realizar um controle sobre a qualidade do sistema educativo. O currículo 

comum contido nas prescrições de políticas curriculares supõe a definição das a-

prendizagens exigidas a todos os estudantes, portanto, é homogêneo e igual para 

todas as escolas. Nessa direção, Apple (1999) ressalta a não neutralidade do currí-

culo e reafirma a tradição seletiva do currículo obtida por meio da visão de algum 

grupo que decide qual conhecimento é legítimo. 

Na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, as Orientações Curricu-

lares são apresentadas com o objetivo de subsidiar a organização dos conteúdos 

em uma proposta de aprofundamento do debate a respeito do que se espera que os 

alunos aprendam. Assim, está destacada a necessidade de direcionar a discussão a 

respeito do que se espera que os estudantes aprendam com o que é considerado 

relevante na sociedade do século XXI. (SME / DOT, 2007). 

A intervenção política sobre o currículo cumpre um papel ordenador decisivo 

que repercute diretamente na prática e sobre a margem de atuação dos professores 

e alunos. (GIMENO SACRISTÁN, 2000).  Esse papel justifica, em parte, a implemen-

tação de orientações curriculares, afinal a rede municipal de educação conta com 

quase um milhão de alunos, 9,2% dos habitantes da cidade de São Paulo, fazendo-

se necessário determinado controle.  Ainda de acordo com Gimeno Sacristán, a polí-

tica curricular estabelece assim a forma de selecionar, ordenar e mudar o currículo 

no interior do sistema educativo, tornando claro o poder e a autonomia que determi-

nados agentes têm sobre ele. 

Gimeno Sacristán (2001) assevera que quem tem uma educação com maior 

qualidade tem mais condições em relação àqueles que receberam uma educação de 
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menor qualidade. Desse modo, as pessoas com melhor educação contam com me-

lhores oportunidades e a educação transforma-se em fonte de desigualdades.  

Hoje, a desigualdade de formação escolar tem consequências gravíssimas, 

além de possibilitar exclusão social, pode limitar os horizontes das pessoas. Nessa 

perspectiva 

[...] receber ou não educação hoje é condição para a participação na 
sociedade desde o momento em que, para desempenhar o exercício 
de muitas atividades e postos de trabalho, se requer uma preparação 
prévia, assim como ferramentas e habilidades para adquiri-la. Ter a 
consciência do que seja o mundo e a sociedade atuais não é algo a 
que se possa ter acesso a partir do senso comum, sem a contribui-
ção de aprendizagens que não costumam ser adquiridas na intera-
ção cotidiana com as coisas e com as demais pessoas. (GIMENO 
SACRISTÁN, 2001, p. 65). 

 

Para Michael Young (2007), sem as escolas, cada geração iniciaria do zero 

ou, como as sociedades que existiram antes das escolas, a sociedade permaneceria 

praticamente inalterada durante séculos. Em sociedades desiguais, pessoas e gru-

pos menos favorecidos esperam ver a concretização de suas expectativas de pro-

gresso ao frequentar a escola.  

A respeito do tratamento dado ao conhecimento, Michael Young reflete sobre 

os domínios do mesmo. O conhecimento dependente do contexto utilizado para re-

solver problemas do cotidiano pode ser prático ou procedimental. Esse conhecimen-

to não generaliza. O outro é o conhecimento independente de contexto ou conheci-

mento teórico. Potencialmente apreendido na escola, este conhecimento permite 

generalizar. 

Ademais, são as escolas que podem desenvolver a capacidade de aquisição 

de saberes, possibilitadoras da apropriação dos conhecimentos para grande parte 

dos estudantes. Tais conhecimentos não são adquiridos em casa ou na comunidade 

em que vivem. (YOUNG, 2007). 

Consequentemente, o sistema político e administrativo vem regular os siste-

mas curriculares devido à função social que cumprem. Uma educação melhor dará 

aos indivíduos instrumentos de enfrentamento de situações problemas inerentes às 

condições existenciais de todos. 

Intervenções nas práticas escolares, segundo Gimeno Sacristán (2000), po-

dem parecer negativas e cerceadoras da autonomia dos docentes.  A experiência 
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histórica que conhecemos pode dar margem a conclusões negativas, por suporem 

uma diminuição da liberdade criativa e renovadora do sistema social. Esse autor, 

porém, chama atenção para a necessidade de analisar a intervenção do currículo a 

partir de outro enfoque. Numa sociedade heterogênea e com desiguais oportunida-

des de acesso à cultura, o currículo comum obrigatório tem que ser enfocado inexo-

ravelmente de uma perspectiva social. 

As questões e reflexões a respeito das prescrições curriculares apontadas por 

Gimeno Sacristán (2000) aparecem nas Orientações Curriculares, essa ordenação 

―se apresenta como facilitadora e orientadora do professorado, não apenas para in-

dicar os caminhos que realizem a prescrição curricular, mas também como uma aju-

da profissional que não supõe prescrição obrigatória em si mesma.‖ (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p.113). 

Os autores das Orientações Curriculares e proposição de expectativas de a-

prendizagem de Matemática consideram que a produção de documentos e materiais 

atua como organizadora do currículo, na rede pública municipal de ensino. Além dis-

so, subsidiam as escolas no processo de seleção e reflexão sobre o que os estudan-

tes precisam aprender. 

Na minha experiência como professora de matemática da rede pública muni-

cipal de ensino da cidade de São Paulo, muitas vezes, presenciei professores e pro-

fessoras de matemática ressaltar a necessidade de um referencial norteador da prá-

tica. ―O programa de Orientação Curricular do Ensino Fundamental é apresentado 

como a concretização de ‗uma das necessidades apontadas pelos educadores‘ para 

o aprimoramento do projeto político pedagógico das escolas.‖ (SME/DOT, 2007).  

Convém observar que há vantagens e desvantagens em um currículo comum. 

Segundo Gimeno Sacristán (2000b), o currículo comum pode auxiliar na igualdade 

de oportunidades, mesmo sabendo que cada indivíduo apresenta diferentes possibi-

lidades. Afirma que a aquisição de certos conteúdos de acesso a poucos, ao serem 

ensinados para todos, na escola, evita a discriminação daqueles com menos oportu-

nidade. ―O currículo comum é uma oferta para participar dos bens culturais, criando 

as condições da colaboração e da igualdade social.‖ (GIMENO SACRISTÁN, 2000b, 

p.174). 
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As Orientações Curriculares procuram aliar também as demandas de leitura e 

escrita, cada vez mais sofisticadas, com o ensino da Matemática. Tal demanda exi-

ge do corpo docente uma formação que ultrapasse a simples decodificação e o con-

ceito restrito de alfabetização.  

 Para Paulo Freire, o conceito de alfabetização inclui muito mais que a mera 

habilidade de leitura e escrita; afirma que a leitura real não se trata de uma memori-

zação mecânica da escrita e sim da sua apreensão. Ao refletir sobre o ato de ler, 

destaca que a leitura “implica sempre percepção crítica, interpretação e ‗reescrita‘ do 

lido.” (FREIRE, 2006, p.21). 

 Nessa direção, os trabalhos escolares devem ser adequados a uma realida-

de marcada não apenas pela compreensão da língua materna, mas também pela 

presença constante da Matemática.  

 

A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e a-
tuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como 
um fruto da construção humana na sua interação constante com o 
contexto natural, social e cultural. (Parâmetros Curriculares Nacio-
nais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. p.24). 
  

Além disso, a própria Matemática funciona como uma linguagem que se arti-

cula permanentemente com outras formas de expressão. O estudo da Matemática 

na escola objetiva favorecer o desenvolvimento da capacidade de imaginar, argu-

mentar e contextualizar. O processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

proporciona aos estudantes um repertório de ideias promotoras das capacidades de 

compreender fatos e de tomar decisões sobre eles.  

O INAF12 aponta como habilidade matemática a capacidade de mobilizar co-

nhecimentos associados à quantificação, à ordenação, à orientação, e também so-

bre suas relações, operações e representações, aplicadas à resolução de problemas 

similares àqueles com os quais a maior parte da população brasileira se depara co-

tidianamente. 

                                                           
12

 Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). Revela os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira 
adulta. Seu principal objetivo é oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas de leitura, 
escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, de modo a fomentar o debate público, 
estimular iniciativas da sociedade civil, subsidiar a formulação de políticas públicas nas áreas de educação e 
cultura, além de colaborar para o monitoramento do desempenho das mesmas. 
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Reconhecer que cada componente curricular, cada professor ou professora 

tem o compromisso de auxiliar alunos e alunas, na apropriação dos códigos de lin-

guagem construídos em todas as áreas do conhecimento, está expresso no conjunto 

de intenções da proposta curricular do município de São Paulo. Do mesmo modo, o 

documento orientador do ensino de Matemática explicita que  

  

Aprender não é um ato que resulta da interação direta entre sujeito e 
objeto, é fruto de uma relação socialmente construída entre sujeito e 
objeto do conhecimento, isto é, uma relação histórico-cultural. Assim, 
ao ler ou produzir um texto, o sujeito recria ou constrói um quadro de 
referências em que se estabelecem os parâmetros do contexto de 
produção no qual se dá a prática discursiva que está necessariamen-
te vinculada às condições específicas em que se concretiza. (SÃO 
PAULO, SME, DOT, 2007, p.27) 
 

Parte dos propósitos dos materiais prescritos relaciona-se com a urgência de 

superar as dificuldades de leitura e escrita constatadas nas escolas públicas munici-

pais de São Paulo. Essas deficiências acarretam consequentemente um descom-

passo nos trabalhos de todas as áreas. 

 
 
2.3. Narrando brevemente uma história...    
 

 
O passado é, por definição, um dado que coisa alguma 

                                                                     pode modificar. Mas o conhecimento do passado  
                                                        é  coisa em progresso, que ininterruptamente 

                                                       se transforma e se aperfeiçoa. (MARC BLOCH). 

 

Por ser necessária em todos os aspectos da vida na sociedade, a história e-

xerce uma espécie de encantamento. Isso não é sem razão, afinal compreender a 

história da trajetória humana seja na educação, na política ou nos costumes amplia 

o olhar e o entendimento da realidade. Conhecer a história dos percursos da profis-

são docente, seus dilemas na promoção de aprendizagens e formação pessoal, for-

nece as bases para o entendimento do momento presente.  

A compreensão do presente requer um olhar atento para o passado. A trajetó-

ria do ensino, suas veredas e seus contextos implicam na retomada de aconteci-

mentos, que têm em comum a formação docente, o ensino da Matemática e o de-
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senvolvimento curricular. Não se trata de estudar sobre como se ensina Matemática, 

ou como o que é ser professor de Matemática, mas como se desenvolve o currículo 

na sala de aula. Compreende-se que ―o papel do educador no processo curricular é, 

assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da construção 

dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula.‖ (MOREIRA E 

CANDAU, 2008, p. 19). 

Nesse item, será feito um breve retorno a algumas reformas educacionais efe-

tivadas em nosso país. Desse modo, será possível observar o cenário dos movimen-

tos curriculares que, de alguma forma, estruturaram o ensino da Matemática na edu-

cação básica.  Parte-se do princípio de que a compreensão do contexto político so-

cial e ideológico apontará para os propósitos do currículo prescrito pela Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Currículo esse sustentado por in-

tenções e necessidades educacionais favorecidas pelas políticas públicas nas ―Ori-

entações curriculares de matemática: proposição de expectativas de aprendizagem‖. 

 

2.4. Matemática no Brasil: antecedentes curriculares  

A trajetória educacional brasileira foi marcada por algumas reformas educa-

cionais que marcaram o ensino da Matemática até os nossos dias. De acordo com 

Pires (2008), aconteceram no Brasil dois grandes movimentos curriculares na primei-

ra metade do século XX: a Reforma Francisco Campos, em 1931, e a Reforma Gus-

tavo Capanema, em 1942. 

A Reforma Francisco Campos, ocorrida em 1931 e 1932, no primeiro governo 

de Getúlio Vargas, foi uma primeira tentativa de organizar a educação brasileira na-

cionalmente. Por meio de decretos, essa reforma sistematizou os diferentes graus e 

etapas de ensino, inclusive o Ensino Secundário.  

A ênfase dessa reforma é o aluno como centro da aprendizagem. Nessa épo-

ca, foram processadas reformas em diversos Estados do Brasil, ―todas elas marca-

das pela tecnificação pedagógica e pela influência crescente das ideias da Escola 

Nova.‖ (PIETROPAOLO, 1995, p.9).  

O termo Movimento Escola Nova englobava uma variedade de correntes pe-

dagógicas modernas e, de acordo com Miorim (1998), podiam até conter divergên-
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cias em seus princípios, embora incontestavelmente algumas ideias essenciais fos-

sem aceitas por todos.  Dentre elas constam o “princípio da atividade” e o “princípio 

de introduzir na escola situações da vida real‖. (MIORIM, 1998, p. 90). 

Tais princípios incitaram mudanças radicais no ensino das séries iniciais e, 

particularmente, no ensino de Matemática. Assim, MIORIM (1998), referindo-se às 

mudanças, revela que ―de uma Matemática do ‗quadro-negro‘ - emprestando uma 

expressão usada por Irene de Albuquerque - passaríamos a uma Matemática de ati-

vidade.‖ (p.90). 

Ribeiro (2003), ao tratar da reforma Francisco Campos, relata que se ampliou 

o curso secundário, que deveria deixar de ser apenas propedêutico para ingresso 

nas faculdades para ter uma finalidade própria. O curso secundário passou a ter se-

te anos, divididos em duas partes: a primeira com cinco anos, comum ou fundamen-

tal, e a segunda, de dois anos,  com finalidade de preparação para escolas superio-

res. Instituiu-se a obrigação de exame de admissão para matrícula na primeira série. 

Miorim (1998) afirma em relação aos programas de Matemática e suas instru-

ções pedagógicas que a Reforma Francisco Campos apenas apropriou-se das ino-

vações que vinham sendo implementadas, desde 1929, no Colégio Pedro II13 pelo 

professor Euclides Roxo14. Fundamentado nas discussões internacionais e nas dis-

cussões do Colégio Pedro II, ao representar o corpo docente de Matemática, Eucli-

des Roxo solicitou ao Governo Federal a junção das disciplinas Aritmética, Álgebra e 

Geometria numa única denominada Matemática e obteve parecer favorável.  

A fusão dos campos matemáticos partiu de uma referência internacional, fun-

damentada nas ideias de Felix Klein15. Fazia parte dessas ideias uma renovação no 

                                                           
13

 Criado em 1837, o Colégio D. Pedro II como modelo de escola secundária no país, situado no Rio de Janeiro 
constituiu-se cenário de uma reforma no ensino da Matemática e desempenhou importante papel na Reforma 
Francisco Campos. Essa proposta foi homologada pelo Conselho Nacional de Ensino e transformada no Decreto 
nº 18.564 de 15 de janeiro de 1929. 

14
 Euclides de Medeiros Guimarães Roxo. Brasileiro, nasceu em 10 de dezembro de 1890, em Aracaju, Sergipe. 

Em 19 de agosto de 1925, foi nomeado Diretor interino do Externato do Colégio Pedro II e, em 3 de março de 
1926, Arthur Bernardes aprova sua nomeação como Diretor do Externato dessa instituição de ensino, cargo 
que ocupou até 1930, assumindo, a partir deste ano, a direção do Internato onde permaneceu até 1935. Im-
plantou no Colégio Pedro II uma reforma no ensino da Matemática  
 
15 Felix Klein foi um pesquisador influente que ocupou um lugar de grande visibilidade nos debates da comuni-

dade matemática, no começo do século XX. Além de um pesquisador influente da matemática, Felix Klein dedi-
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Ensino Secundário. Essa reforma foi introduzida em todo território nacional e teve 

como seu principal idealizador Euclides Roxo, que articulou a mudança no ensino da 

Matemática no Brasil, mudança essa que já vinha sendo realizado no Colégio Pedro 

II, onde foi professor de Matemática. Esses programas que estavam sendo experi-

mentados no Colégio Pedro II tornaram-se oficiais com abrangência em todo territó-

rio nacional. 

 
A chamada Reforma Francisco Campos constituiu-se na primeira ini-
ciativa de organização nacional da educação brasileira. Através de 
seu conjunto de decretos ficaram sistematizados diferentes graus e 
etapas de ensino, dentre eles, o Ensino Secundário. Nível intermedi-
ário entre o antigo primário e o ensino superior, tal grau, hoje, com-
preenderia a escolaridade de 5 ª série do Ensino Fundamental até 3 ª 
série do Ensino Médio. (VALENTE, 2004, p.2). 

 

A Reforma Francisco Campos deu uma estrutura orgânica ao ensino secun-

dário, comercial e superior; pela primeira vez, uma reforma atingira a estrutura do 

ensino no Brasil e era imposta a todo território nacional. Segundo Pietropaolo 

(1995), na reforma Francisco Campos os currículos e programas são rigidamente 

prescritos. Inclusive foi criado um sistema rigoroso de fiscalização. 

Ao comparar os preceitos da Reforma Francisco Campos de 1931 com as ―O-

rientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem‖ de 2007, 

observa-se o estudante como centro da aprendizagem e a solicitação constante da 

atividade do aluno. Também se observa a renúncia da memorização sem raciocínio. 

Vê-se na Reforma Francisco Campos que o ―ensino se fará, assim, pela solicitação 

constante da atividade do aluno (método heurístico), de quem se procurará fazer um 

descobridor e não um receptor passivo de conhecimentos.‖ 

Na mesma direção lê se nas ―Orientações curriculares e proposição de expec-

tativas de aprendizagem‖ que a matemática  estimula o desenvolvimento de capaci-

dades formativas,  de raciocínio, de modo 

 

[...] que o estudante do ensino fundamental deve ser capaz de identi-
ficar conhecimentos matemáticos como meios de compreender e 
transformar o mundo a sua volta (...) característico como aspecto que 
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação. 
(SME/DOT, 2007). 

                                                                                                                                                                                     
cou parte de sua carreira ao ensino, divulgando suas ideias em muitas palestras e em livros com finalidades 
didáticas. 



41 
 

 

 

Pietropaolo (1995) afirma que é difícil saber a repercussão das ―Instruções 

Pedagógicas‖ da Reforma Francisco Campos na sala de aula. Na época, os temas, 

álgebra, aritmética e geometria foram programados em cada série nos livros didáti-

cos, porém não parecia haver uma preocupação concreta em trabalhá-los integral-

mente. 

A proposta trazia também uma visão modernizadora dos conteúdos matemá-

ticos, e sugeriam  

 [...] a eliminação de ‗assuntos de interesse puramente formalísticos‘, 

de ‗processos de cálculos desprovidos de interesse didático‘ introdu-
zindo o conceito de função e noções de cálculo infinitesimal. Além 
disso, propunha a descompartimentalização das várias áreas da Ma-
temática enfatizando a importância de suas aplicações. (MIORIM, 
1998, p.95). 
 

Apesar das fortes críticas recebidas, a Reforma Francisco Campos realizou 

duas alterações no ensino que são aplicadas até os dias de hoje: a presença da Ma-

temática em todas as séries do currículo e a unificação dos três ramos da Matemáti-

ca escolar - Álgebra, Geometria e Aritmética - em uma única disciplina com o intuito 

de realizar uma abordagem articulada e inter-relacionada. (PIRES, 2008). 

Gustavo Capanema assume, em 1934, o Ministério da Educação e Saúde e, 

em 1936, inicia os trabalhos para elaboração do Plano Nacional de Educação como 

estava previsto na Constituição de 1934. Em 1937, com o início da ditadura Vargas, 

o Plano Nacional de Educação não foi posto em prática, permanecendo a Reforma 

Francisco Campos. (VALENTE, 2004). 

  No período de 1937 a 1945, o país governado por Getúlio Vargas vivenciava 

o chamado Estado Novo16. Gustavo Capanema, em 1939, iniciou a elaboração de 

uma reforma no ensino secundário, que levou seu nome. Assim, em 9 de abril de 

1942,  entrava em vigor a Reforma Capanema.  

 
O caráter autoritário do Estado Novo era percebido na manutenção 
da estrutura extremamente centralizada criada em 1931, estava pre-
sente na ênfase dada ao currículo para a formação humanística e pa-
triótica em detrimento do ensino da Física, Química e Biologia. Fo-

                                                           
16

 Estado Novo é o nome do regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 
1937, que durou até 29 de outubro de 1945, que é caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, 
anticomunismo e por seu autoritarismo. 
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ram até mesmo estabelecidas classes separadas por sexos. (ISHII, 
2008, p.41). 
 

Com Getúlio Vargas no poder, as inovações da Reforma Francisco Campos 

ficaram paralisadas. Dessa forma, a Reforma Gustavo Capanema apenas elencou 

os conteúdos das disciplinas que deveriam ser ensinados nas diferentes séries do 

ensino secundário. A esse respeito Valente constata, ao analisar os livros didáticos 

da época, que  

 

[...] a análise das coleções evidencia que a apropriação que os auto-
res fizeram da nova reforma traduziu-se pela manutenção em sepa-
rado dos ensinos de Aritmética, de Álgebra e de Geometria, mesmo 
que sob o manto de uma única disciplina chamada Matemática. 
(VALENTE, 2004, p.6). 
 

 O Decreto Lei nº 4.244 de 9 de abril de 1942 - Lei Orgânica do Ensino Secun-

dário, que pretendia ―o prosseguimento do trabalho de renovação  e elevação do 

ensino secundário no país‖, modificou a estrutura deste curso. Ele continuava a ter 

dois ciclos, porém, o primeiro, denominado curso ginasial, passou a ter quatro anos, 

enquanto que o segundo, subdivido em cientifico ou clássico, três anos. 

(PIETROPAOLO, 1995, p. 14). 

Em relação ao estudo da Matemática e Ciências observa-se a seguinte adver-

tência na exposição dos motivos que precediam a Lei Orgânica do ensino secundá-

rio: 

Ao estudo das Ciências num e noutro caso, orientará, sempre o prin-
cípio de que não é papel do ensino secundário formar extensos co-
nhecimentos, encher os espíritos adolescentes de problemas e de-
monstrações, de leis e hipóteses, de nomenclatura e classificações, 
ou ficar na superficialidade, na memorização de regras, teorias e de-
nominações, mas cumpre-lhe essencialmente formar o espírito cienti-
fico, isto é a curiosidade e o desejo da verdade, a compreensão da 
utilidade dos conhecimentos científicos e a utilidade desses conhe-
cimentos. Está claro que será mais difícil ensinar desse modo as Ci-
ências.   
 

Apesar dessas instruções, as listas de conteúdos são muito mais extensas e 

detalhadas comparadas com as da reforma anterior. Pietropaolo (1995) aponta na 

reforma Francisco Campos uma preocupação com os grandes temas da Matemáti-

ca: Aritmética, Álgebra e a Geometria, em todas as séries, o que não se vê na re-

forma Capanema. 
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As inovações implementadas na reforma Francisco Campos, que incluíram 

uma discussão de orientações didáticas e ampliaram o currículo para além da mera 

listagem de conteúdos, não se mantiveram na Reforma Capanema, mostrando que 

―as decisões curriculares, no Brasil, foram historicamente, marcadas por procedi-

mentos bastante questionáveis, influenciados por questões políticas ou influências 

de poder de alguns grupos ou mesmo de pessoas.‖ (PIRES, 2008, p. 15). 

A Reforma Capanema permaneceu em vigor até 1961, com a aprovação da 

Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024, de dezembro de 1961. 

Apenas um reajustamento dos programas foi feito em 1951. E foi também na década 

de 60 que mudanças significativas ocorreram no ensino da Matemática, com a che-

gada ao Brasil do movimento da ―Matemática Moderna‖. 

 

2.5. Movimento da Matemática Moderna (MMM) 

―Uma nova Matemática para um novo tempo‖, assim foi recebida com entusi-

asmo por professores e educadores matemáticos que viam no Movimento da Mate-

mática Moderna uma oportunidade de inovar, de aproximar o ensino da Matemática 

do desenvolvimento científico e tecnológico.  

Búrigo (1989) afirma que um dos sentidos da expressão ―moderna‖ referia-se 

à necessidade de atualizar o ensino às exigências de uma sociedade em crescente 

avanço técnico. O ensino da Matemática, devido às pesquisas no campo da didática 

e da psicologia, deveria nutrir-se das novas constatações. 

Essa reforma denominada Matemática Moderna começou a ser divulgada no 

mundo inteiro, em meados da década de 50 e início dos anos 60. O ―mundo moder-

no‖ exigia que o preparo em Matemática e Ciências começasse mais cedo e ocor-

resse de forma mais eficiente. Desse modo, o ensino secundário deveria ser refor-

mulado para adequar-se às necessidades do ensino superior. 

Nos Estados Unidos, a preocupação com o avanço tecnológico russo levou o 

governo americano a tomar consciência de que para resolver o problema da desvan-

tagem tecnológica existente se fazia necessário repensar o ensino de Matemática e 

de Ciências. Assim, o governo incentivou grupos nacionais para estudar novas pro-

postas de currículo para a escola média. (MIORIM, 1998). 
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Das reformas ocorridas no ensino da Matemática, não se pode negar que o 

Movimento da Matemática Moderna foi uma das principais. Constituiu uma importan-

te iniciativa de professores para renovação e melhoria do ensino da Matemática. 

(BÚRIGO, 1989). 

 Currículos foram modificados nos mais diversos países do mundo. De acordo 

com Pires (2008), a veiculação desse Movimento no Brasil se deu por meio de livros 

didáticos, sem preparação adequada dos educadores e insuficiente discussão dos 

seus propósitos.  

A tentativa de unificar o ensino dos três campos fundamentais da Matemática, 

de acordo com Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), sem dúvida, foi um dos propósitos 

do Movimento da Matemática Moderna, nos anos 60. Não se tratava de integrar os 

campos mecanicamente ou substituir velhos temas por novos, mas, especialmente,  

 
[...] pela introdução de elementos unificadores tais como a teoria dos 
conjuntos, as estruturas algébricas e as relações que acreditava – 
se, constituiriam a base para a construção lógica do novo edifício 
matemático. (MIGUEL, FIORENTINI, MIORIM, 1992, p.45). 
 

O fundamentalismo desta visão da Matemática, de acordo com esses pesqui-

sadores, modificou o equilíbrio entre a Aritmética, a Álgebra e a Geometria encon-

trado no currículo escolar da época.  

As vozes modernistas eram muito convincentes e atendiam aos anseios de 

promover um ensino mais prazeroso e acessível da Matemática. Animados por arti-

gos de periódicos e de jornais, bem como congressos sobre o assunto, o movimento 

chega ao Brasil.  

No Brasil, o professor Osvaldo Sangiorgi foi o grande articulador e 
divulgador desse movimento, ele atuou como professor nos diferen-
tes níveis de ensino – secundário, superior e foi um dos principais 
autores de livros didáticos das décadas 50 a 70 do século passado, 
no Brasil. (VALENTE, 2008, p.127) 
 

A criação do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM), em 1961, 

por Osvaldo Sangiorgi17 impulsionou a constituição do Movimento da Matemática 

                                                           
17

 Professor graduado pela Universidade de São Paulo (1943), especialização pela University of Kansas (1960), 
mestrado pela University of Kansas (1961) e pós-doutorado pela Universitat Gesamthochschule Paderborn 
(1979). 
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Moderna no Brasil e foi marco decisivo para a formação do movimento. O grupo 

possibilitou a ampla divulgação da nova proposta do movimento. (BÚRIGO, 1989).  

Sangiorgi esteve na Universidade de Kansas, onde frequentou o curso de ve-

rão de 1960. Teve aulas com o professor George Springer, que posteriormente este-

ve no Brasil ministrando cursos no GEEM.  

O GEEM teve como objetivos, além de incentivar o estudo da Matemática 

Moderna, promover cursos de aperfeiçoamento para professores de Matemática das 

escolas secundárias. Fizeram parte do GEEM autores de livros didáticos, matemáti-

cos, professores secundários, primários e universitários. Osvaldo Sangiorgi, que era 

presidente e também porta-voz do grupo, manteve com a imprensa uma relação es-

treita, deu inúmeros depoimentos e escreveu diversos artigos nos principais jornais 

de São Paulo. Nessas entrevistas e artigos, Osvaldo Sangiorgi divulgava a Matemá-

tica Moderna e as iniciativas do GEEM. 

Em São Paulo, a Matemática Moderna estava presente nos Guias Curricula-

res (1976), chamados popularmente de ―Verdão‖, organizados para orientar as esco-

las estaduais de 1º Grau que fora ampliado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional (Lei nº 5692/71) para oito anos. (PIRES, 2008). Os Guias Curriculares 

tinham forte influência da Matemática Moderna e representaram o auge da divulga-

ção em massa do Movimento para os professores da rede estadual. Mesmo assim, 

os Guias Curriculares traziam algumas restrições ao seu ensino, como se pode ob-

servar a respeito da linguagem da teoria de conjuntos no tratamento de todos os te-

mas. O documento alertava que ―[...] contribui, como fator unificador, para obtenção 

desse objetivo. Cabe apenas alertar o professor no sentido de não transformar essa 

linguagem auxiliar em objetivo principal no ensino da disciplina.‖ (p. 172). 

Cada proposta refletiu uma parte importante do ensino da Matemática e, se 

bem apropriada, contribui com o avanço na área. Cada área possui suas especifici-

dades que carregam dificuldades próprias. Os Guias chegam às escolas e  

 
[...] a orientação aos professores foi acompanhada de ―treinamentos‖, 
como eram chamados, com objetivos e conteúdos variados que iam 
desde ensinar-lhes a ―linguagem dos conjuntos‖ até passar-lhes su-
gestões de como trabalhar com relações de pertinência, inclusão, as 
operações de reunião e intersecção (especialmente com a utilização 
de Blocos Lógicos), as propriedades reflexiva, simétrica, transitiva de 
algumas relações. (PIRES, 2008, p. 20). 
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Logo, as críticas a esse movimento começam a emergir por parte dos educa-

dores. Pietropaolo (1995) relata que os alunos não adquiriram as habilidades opera-

tórias básicas e a compreensão das ideias fundamentais da Matemática, um dos 

objetivos principais da Matemática Moderna que não se concretizou.  

Vários aspectos do Movimento da Matemática Moderna foram criticados. Prá-

ticas eficientes como o uso dos ―quadros de valor de lugar‖ para o trabalho com o 

sistema de numeração e com as operações. ―De acordo com Pietropaolo (1995), 

houve uma formalização precoce de conceitos que esvaziaram os significados da 

matemática para os alunos. ―Velhas e boas práticas docentes‖ foram desativadas 

como o uso dos quadros de valor e de lugar para o trabalho com o sistema de nume-

ração e com as operações. Na mesma direção Pires afirma que  

atividades práticas que envolvem aspectos quantitativos da realidade  
(contagens, medidas, técnicas de cálculo, ou seja perdeu-se de vista 
o vínculo entre o cotidiano das pessoas e a Matemática, nesse perí-
odo. Aspectos característicos das diferentes culturas , como proce-
dimentos de cálculos  e medidas que as crianças aprendem fora da 
escola e trazem consigo para dentro dela também não pareciam me-
recer qualquer consideração. Um grande destaque porém foi conferi-
do à matemática no currículo (há Matemática em tudo; ela é a entra-
da privilegiada do pensamento cientifico e tecnológico), ela era colo-
cada numa posição tal que sua articulação com as demais disciplinas 
era mais um problema destas e não dela própria. O movimento tratou 
os conteúdos ,matemáticos desvinculados de quaisquer postura pe-
dagógica centradas na socialização, dando-lhe uma abordagem es-
colar. (PIRES, 2000, p. 30).    

 

Apesar dos equívocos, houve ganhos nesse período, como, por exemplo, a criação 

de vários Grupos de Estudo voltados para a difusão da Matemática Moderna, dentre 

outros, destacando-se: o GEEM-SP (Grupo de Estudos do Ensino da Matemática – 

São Paulo), o GEEMPA-PA, o NEDEM-PR (Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino 

da Matemática; o GEPEM-RJ(Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Mate-

mática do Rio de Janeiro). Conforme Miorim (1998), em nenhum outro momento, o 

ensino da Matemática foi tão discutido e tão divulgado como naquela época. Os pro-

fessores faziam cursos, a imprensa divulgava e os livros didáticos se multiplicavam. 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, guias e propostas de caráter não obri-

gatório foram substituindo os programas nacionais obrigatórios, como os das refor-

mas Francisco Campos e Gustavo Capanema. As críticas ao Movimento da Mate-
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mática Moderna foram importantes na elaboração das propostas norteadoras dos 

currículos, nas décadas de 80 e 90. 

A Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, por meio da Coordenado-

ria de Ensino e Normas Pedagógicas (CENP), elaborou uma proposta curricular que 

defendia a compreensão do conteúdo como veículo de articulação de ideias, tendo 

em vista as metas primordiais que são a instrumentalização para a vida e o desen-

volvimento do raciocínio. 

Na apresentação da Proposta Curricular é possível ver justificada a importân-

cia do ensino da Matemática.  

 

Ela é necessária em atividades práticas que envolvem aspectos 
quantitativos da realidade, como são as que lidam com grandezas, 
contagens, medidas, técnicas de cálculo etc. Ela desenvolve o racio-
cínio lógico, a capacidade de abstrair, generalizar, projetar, transcen-
der o que é imediatamente sensível. (SÃO PAULO, 1995, p.9). 
 

Uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, em que foram exami-

nadas propostas curriculares de estados brasileiros, constatou-se na época que a 

maioria das propostas foi elaborada, na segunda metade da década de 80. (SÁ, 

1995). 

A análise da Proposta Curricular de São Paulo realizada pelos pesquisadores 

da Fundação Carlos Chagas aponta o ínfimo destaque à teoria de conjuntos e dire-

ciona o ensino da matemática para a experimentação e construção do conhecimen-

to. Dá ênfase à integração entre a aritmética e a geometria por intermédio das medi-

das. Os conteúdos são divididos em três grandes temas - números, medidas e geo-

metria - e pressupõe uma integração nos vários anos do ensino fundamental.  (SÁ, 

1995). 

Com o intuito de resgatar as habilidades não adquiridas na Matemática Mo-

derna, buscou-se construir no Brasil e também no mundo um ensino da Matemática 

com compreensão dos conceitos e dos porquês. Com uma proposição de aulas com 

experimentações, descobertas de modo a ter um fazer matemática na sala de aula. 

As ideias fundamentais, como, por exemplo, as de proporcionalidade, equiva-

lência e semelhança estão presentes em mais de um assunto. Pires (2008) destaca 

que, mesmo relativizando a importância de um rol de conteúdos, na proposta viam-
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se quadros de conteúdos por série. Foram tomados como eixos organizadores dos 

currículos os Números, Geometria e Medidas. 

Em âmbito nacional, o Ministério da Educação, no período de 1995 a 2002, i-

niciou o processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. De acordo 

com Pires (2008), voltaram à discussão alguns dilemas clássicos da educação brasi-

leira. Um deles trata-se da centralização ou descentralização que deve estar presen-

te na tomada de decisões sobre currículo.  

Havia aspectos positivos nessa descentralização com a apreciação de peculi-

aridades regionais nas propostas, propiciando uma contextualização das atividades. 

Por outro lado, ficaram evidenciadas as diferenças regionais no que tange aos as-

pectos econômicos e sociais, acarretando assim graves problemas. (PIRES, 2008). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, em 

1980, o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) dos Estados Unidos 

apresentou recomendações para o ensino de Matemática no documento ―Agenda 

para Ação‖. Chamava a atenção para a relevância de aspectos sociais, antropológi-

cos, linguísticos, na aprendizagem da Matemática, imprimindo, assim, novos rumos 

às discussões curriculares. As observações desses aspectos influenciaram as re-

formas ocorridas mundialmente, a partir de então. Pode-se observar que as propos-

tas elaboradas, no período 1980/1995, em diferentes países, apresentam pontos de 

convergência, como, por exemplo: 

 
• direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de compe-
tências básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para 
a preparação de estudos posteriores; 
• importância do desempenho de um papel ativo do aluno na cons-
trução do seu conhecimento; 
• ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a 
partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias 
disciplinas; 
• importância de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, 
incluindo-se, já no ensino fundamental, elementos de estatística, 
probabilidade e combinatória, para atender à demanda social que in-
dica a necessidade de abordar esses assuntos; 
• necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do 
uso da tecnologia e a acompanharem sua permanente renovação. 
(BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática / Secreta-
ria de Educação Fundamental. Brasília: 1997). 
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No Brasil, as propostas curriculares de Secretarias de Estado e Secretarias 

Municipais de Educação vêm assimilando essas ideias que se encontravam em dis-

cussão. No Brasil, observam-se experiências bem sucedidas, comprovando assim a 

fecundidade das mesmas. É importante salientar que, ainda hoje, notam-se, por e-

xemplo, características importantes, tais como: a insistência no trabalho com os con-

juntos nas séries iniciais; o predomínio absoluto da Álgebra nas séries finais e a   

desvinculação da Matemática das situações práticas.  (PIRES, 2008). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) inspiraram estados e municí-

pios de todo o Brasil a criarem suas próprias propostas curriculares, à luz das suas 

proposições.  

Os objetivos previstos nas ―Orientações curriculares para o ensino de Mate-

mática do município de São Paulo‖ assemelham-se à proposta curricular concebida 

nos anos 80 e 90. Alguns objetivos gerais presentes nas ―Orientações Curriculares‖ 

estavam contemplados na proposta curricular do estado de São Paulo dos anos 80 e 

também nos PCNs.  As semelhanças podem ser observadas em quatro objetivos:  

 
• identificar os conhecimentos matemáticos como meios para com-
preender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de 
jogo intelectual, característico como aspecto que estimula o interes-
se, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da 
capacidade para resolver problemas; 
• resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resulta-
dos, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, 
indução, dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e pro-
cedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos dis-
poníveis; 
• comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 
apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjec-
turas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre 
ela e diferentes representações matemáticas; 
• estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes cam-
pos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curricula-
res. (SME/DOT, 2007). 
 

As expectativas oficiais do município de São Paulo são que as ―Orientações 

Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem‖ sejam uma referência 

para o trabalho escolar, de modo a contribuir para que todos os estudantes da rede 

municipal tenham acesso ao conhecimento matemático universalmente construído, 

bem como a garantia de inserção como cidadão e cidadã nas relações sociais e de 

trabalho. 
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CAPÍTULO 3 – UM SOBREVOO SOBRE A HISTÓRIA DAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

São Paulo, a maior cidade do Brasil, tem 1.443 km². Vivem nela mais de 10 

milhões de habitantes pertencentes a diversos segmentos populacionais, o que ca-

racteriza uma grande heterogeneidade. Os habitantes da cidade convivem com uma 

complexidade de padrões socioeconômicos dos países mais pobres do planeta até 

aos dos mais ricos. 

Essa metrópole destaca-se no cenário nacional pela força da sua economia e 

geração de riquezas. As decisões políticas ocorridas em São Paulo repercutem, não 

raro, em outros locais, devido à grande circulação de capital em fluxo na cidade. 

Além dos aspectos sócioeconômicos, a gestão política do município 

caracteriza-se por uma grande oscilação partidária entre ―progressistas‖ e 

―conservadores‖. A chefia do executivo municipal alternou-se ideologicamente de 

1982 a 2005: Mario Covas (Movimento Democrático Brasileiro), Janio Quadros 

(Partido Trabalhista Brasileiro), Luiza Erundina (Partido dos Trabahadores), Paulo 

Maluf (Partido Democrático Social / Partido Progesssista Renovador), Celso Pita, 

(Partido Trabalhista Brasileiro), Marta Suplicy (Partido dos Trabahadores), José 

Serra (Partido da Social Democracia Brasilaira), Gilberto Kassab (Democratas). 

Para entender o contexto atual de formação dos educadores da rede munici-

pal de ensino de São Paulo, fez-se necessário retroceder a políticas públicas de e-

ducação de algumas administrações, porque acreditamos que a educação de hoje 

também resulta de políticas de educação anteriores. 

Nesse capítulo, procurou-se resgatar as alternâncias de políticas públicas na 

educação, desde a gestão Mário Covas no governo da cidade de São Paulo. 

 

3.1. A Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

Ao discorrer a respeito do contexto, Morgado (2010, p.18) afirma que ―o estu-

do da realidade educativa deve, sempre que possível, partir de um deslinde cronoló-

gico que nos ajude a compreender as transformações processuais evolutivas no 

campo educativo‖. 
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Assim, nesse capítulo, apresenta-se uma breve revisita às administrações an-

teriores do município de São Paulo, com o objetivo de descrever a trajetória do en-

volvimento administrativo com a educação básica dessa cidade. 

Até a primeira metade do século XX, período em que surgiu a rede municipal 

de ensino de São Paulo, não havia nada de muito relevante em relação a um siste-

ma de ensino municipal. 

 

No que se refere à preocupação com os assuntos educacionais, o 
Município de São Paulo nada apresentava de significativo até a dé-
cada de 1930. A exceção de um único Parque Infantil18 – o ―Pedro II‖ 
– as escolas instaladas em São Paulo eram mantidas ou pelo Poder 
Público ou pela Iniciativa Privada. (FISCHMANN, 1982, p. 144). 
 

 No orçamento do município de São Paulo, nesse espaço de tempo, não 

constam registros de verbas destinadas à educação pública, salvo alguns reduzidos 

recursos para manutenção do Teatro Municipal, da Biblioteca Pública e alguns auxí-

lios e subvenções às escolas particulares mantidas por entidades beneficentes. Tais 

recursos não excediam a 2% da receita geral do município19. 

O inicio da participação efetiva da Prefeitura de São Paulo na área educacio-

nal se deu, a partir de 1935, com o Ato Municipal no 767, pelo qual foi criado o Servi-

ço Municipal de Jogos e Recreio, subordinado ao Gabinete do Prefeito. Esse órgão 

organizava e instalava Parques Infantis. Responsabilizava-se pelas instalações, apa-

relhamento e o desenvolvimento da prática e diversões. 

Restrita à Educação Infantil, a rede municipal foi expandindo-se pelas diver-

sas regiões da cidade. Já em meados da década de 40, a população urbana do Es-

tado de São Paulo dispunha de oportunidades de escolarização em grau primário.  A 

partir dessa década,  estado e município firmam um acordo para eliminar a carência 

de vagas no município de São Paulo. 

 

                                                           
18

Parque Infantil era destinado às crianças de 3 a 12 anos, filhas de trabalhadores da região, criado em 1936 
por Mário de Andrade, à época, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura do Município de São Paulo. 
O Parque Infantil corresponde hoje à Educação Infantil. 

19
 Informações extraídas do Livro de Leis e Resoluções da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, 

pertencente ao acervo da Secretaria Municipal de Educação.  
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Na década de 40, novas medidas surgem no âmbito do Poder Públi-
co, tendo em vista uma resposta mais eficaz às necessidades cres-
centes de expansão do ensino primário da cidade. Nesse período, 
Estado e Prefeitura passam a agir em conjunto visando suprir as de-
ficiências na oferta de matrículas da escola elementar no município 
da capital. (SPÓSITO, 1992, p.35). 
 

A contribuição da Prefeitura do Município de São Paulo com a criação, manu-

tenção e oferta de serviços educacionais à população da cidade era ínfima ―cabendo 

ao Poder Estadual a iniciativa de criação e manutenção dos estabelecimentos de 

Ensino Primário‖. (SPÓSITO, 1992, p. 35). 

Dois convênios foram firmados entre estado e prefeitura para o estabeleci-

mento de ações conjuntas em torno de serviços educacionais, um em 1943 e outro 

em 1949. O município construiria prédios para abrigar grupos escolares, enquanto 

que ao Estado caberia a criação e instalação de classes e escolas, bem como a no-

meação de professores. Quando terminou o prazo do segundo convênio, não houve 

acerto entre as partes, fato que culminou com a criação por parte da Prefeitura do 

seu próprio sistema de ensino. 

 

A Prefeitura inicia atividade independente na oferta da escolaridade 
elementar à população do município. Diante das divergências que se 
estabeleceram em relação à entrega de novas unidades, já que o 
terceiro Convênio não fora ratificado, o Chefe do Executivo Municipal 
cria em 5 de fevereiro de 1956  o Grupo Escolar Municipal e principia 
estudos que se consubstanciam na regulamentação do ensino muni-
cipal por meio do Decreto-Lei de 2 de agosto de 1956. (SPÓSITO, 
1992, p.39). 
 

Na década de 50, houve um considerável crescimento dessa rede municipal 

e, entre 1955 e 1956, foram criadas 34 novas escolas. Paralela a essa expansão, os 

órgãos e pastas responsáveis pela educação foram sendo reestruturados.  

No ano de 1956, houve a oficialização do sistema público de educação na ci-

dade de São Paulo. Embora a educação na cidade já houvesse começado antes 

dessa data, 1956 deve ser visto como um marco, pois oficializou a criação de um 

sistema público de educação na cidade. Desde então, o crescimento da rede muni-

cipal de ensino avança rapidamente, perfazendo mais de cinquenta mil matrículas, 

no final dos anos 50. 
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A rede municipal de ensino se expandiu desde então e adquiriu sua própria 

identidade com características diversas da rede estadual de São Paulo. Inicialmente, 

as escolas do município e do estado foram distribuídas nos bairros da cidade desor-

denadamente, mas com o tempo foi sendo corrigida essa desorganização.  

Nessa parte da pesquisa, serão apresentadas algumas políticas de formação 

continuada realizadas nas administrações de Mario Covas até Gilberto Kassab. Os 

mediadores de currículo idealizados e implementados na gestão de Gilberto Kassab 

são objetos desta pesquisa que tem como foco as ―Orientações Curriculares e Pro-

posições de Expectativas de Aprendizagem para o ciclo II de Matemática‖. 

 

3.2. Período de 1983 a 2007. 

A alternância de concepções políticas no poder marcou as administrações do 

município de São Paulo. Nos últimos trinta anos, dois momentos se destacaram por 

mudanças abruptas que culminaram em atitudes radicais por parte da administra-

ção. O primeiro momento contemplou a ruptura do trabalho desenvolvido na gestão 

de Guiomar Namo de Mello (1982 a 1985) como Secretária de Educação. 

Cunha (1991) assevera que se a reflexão do grupo de Guiomar Namo de Mel-

lo fosse feita um ano depois da mudança de administração seria acrescentada mais 

uma lição: a de que a continuidade é imprescindível para o êxito das políticas edu-

cacionais. Jânio Quadros, que sucedeu a Mário Covas, mandou apreender publica-

ções distribuídas às escolas pela administração anterior, com o principal objetivo de 

confiscar a coleção ―Retratos do Brasil‖ publicada pela Editora Três.  

O segundo momento de ruptura se deu após a administração de Luiza Erun-

dina (1989 a 1992), em que Paulo Maluf (1993-1996) assumiu e interrompeu abrup-

tamente o trabalho da gestão anterior. 

Naquela época, especificamente no caso dos currículos de Matemática, Pires 

(2008) destaca que os debates travados inspirados pela abertura política em torno 

do Movimento Matemática Moderna e das distorções que se evidenciavam impulsio-

naram Secretarias Estaduais e Municipais de Educação a elaborarem novas propos-

tas curriculares para o ensino de Matemática. 
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Pires (2008) revela que, em 1985, a rede pública estadual de São Paulo ini-

ciou o processo de elaboração da Proposta Curricular para o ensino de 1º grau. Es-

sa proposta destacava que a Matemática tem uma dupla função, defendendo que 

 

[...] ela é necessária em atividades práticas que envolvem aspectos 
quantitativos da realidade, como são as que lidam com grandezas, 
contagens, medidas, técnicas de cálculo e que ela desenvolve o ra-
ciocínio lógico, a capacidade de abstrair, generalizar, transcender o 
que é imediatamente sensível. (PIRES, 2008, p. 9). 
 

Houve na época a elaboração de outros documentos curriculares. Destaca-

se, no inicio dos anos 90, o desencadeamento por parte da Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo do Movimento de Reorientação Curricular. Esse 

movimento elegeu a interdisciplinaridade como eixo de ação para o desenvolvimento 

pedagógico nas escolas da rede municipal. 

Em uma pesquisa realizada pelo INEP intitulada ―As interdisciplinaridades no 

Município de São Paulo‖, publicada em 1994, é possível ver as ações promovidas 

nas escolas, como: o apoio aos projetos próprios das escolas; incentivo à criação de 

projetos especiais; introdução do projeto da interdisciplinaridade. Desse modo, as 

escolas estudaram a realidade de onde foram levantadas todas as variáveis que di-

mensionam uma comunidade: moradia, saúde, lazer, transporte, educação, trabalho, 

segurança, saneamento básico, ecologia e participação popular, para assim eleger 

temas geradores. 

 

Podemos entender o tema gerador como um objeto de estudo que 
compreende o fazer e o pensar. Neste sentido pressupõe um estudo 
da realidade da qual emergirão uma rede de relações entre situações 
significativas numa dimensão individual, histórica, social e histórica e 
uma rede de relações que orientarão a discussão da interpretação. 
(SME/DOT, 1991, p.8). 
 

Quanto ao ensino da Matemática, na gestão Luiza Erundina (1989-1992), 

houve a discussão a respeito do impacto do Movimento da Matemática Moderna. 

Em contraponto a esse movimento, as pesquisas em Educação Matemática busca-

vam métodos que favoreciam a ação e a reflexão do aluno no próprio processo de 

aprendizagem. Essa gestão municipal apresentou, então, algumas recomendações: 

1) A resolução de problemas como proposta de construção de conceitos; 
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2)  A utilização da modelagem, de modo a favorecer a análise e resolução de 

problemas reais por meio de modelos matemáticos; 

3) Fazer uso de jogos e computadores para motivar e estimular o aprendiza-

do. 

Ao corpo docente da rede foram feitas várias recomendações, tais como: a 

resolução de problemas; a comunicação matemática; o estabelecimento de cone-

xões; desenvolvimento de formas de pensar para compor, combinar, abstrair, procu-

rar regularidades, generalizar, deduzir20. 

A administração seguinte, a de Paulo Maluf, de ideologia oposta, buscou mo-

dos de gerenciar e de racionalizar a máquina pública. A proposta educacional da 

administração fundamenta-se nos princípios da Qualidade Total21, modelo este im-

portado do molde gerencial utilizado nas empresas. 

Põe em prática o principio social da igualdade de oportunidade, por meio da 

escola, com a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser 

promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desen-

volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. (Enfrentar o desafio, São Paulo, IMESP, 1993, p.2).  

O prefeito daquele período apresentou à rede municipal de ensino o docu-

mento ―Organizadores de áreas/ciclos‖, versão preliminar de uma pesquisa realizada 

em 1993 que apontou: a) em torno de 59% apresentaram preferência por conteúdo 

universal mínimo; b) existência de uma expectativa de professores receberem um rol 

de conteúdos mínimos. Esse documento curricular foi apresentado aos professores, 

em março/abril de 1995. Os professores de Matemática de cada escola enviaram 

críticas e sugestões.  

De acordo com Oliveira (2002), esses educadores e a equipe da Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT) receberam assessoria da Faculdade de Educação da U-

niversidade de São Paulo, em convênio com a SME, e 26 professores de Matemáti-

                                                           
20

 PMSP/SME. Movimento de Reorientação Curricular. Matemática.  Visão de área, documento 5, São Paulo: 
DOT, 1991, p. 19-21. 

21
 Na administração de Paulo Maluf, foi adotado como política educacional a filosofia da Qualidade Total na 

Escola, divulgada no livro de Cosete Ramos: Excelência em educação de qualidade total. 
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ca analisaram e enriqueceram o documento. Em 1996, foi publicada a versão defini-

tiva, intitulada ―Organizadores de Área/Ciclo – Ensino Fundamental‖. 

O modelo pautado na qualidade total não encontrou guarida nas escolas da 

rede municipal de ensino, desse modo essa ideia não foi desenvolvida. 

Concomitantemente, em nível nacional, se iniciava a elaboração dos Parâme-

tros Curriculares Nacionais (PCNs) para os diferentes níveis e modalidades de ensi-

no. Esse material traz a primeira tentativa de uma matriz curricular nacional. Os con-

teúdos se dividem em eixos e são apontados os objetivos de cada área do conheci-

mento. Também, nessa época, o Conselho Nacional de Educação (CNE) apresentou 

as Diretrizes Curriculares Nacionais. Desse modo, as discussões em torno do currí-

culo intensificaram-se na rede municipal de ensino.  

Os especialistas em educação, professores e gestores foram sendo chama-

dos a rever suas práticas e repensar de maneira local o que e como ensinar. Os Pa-

râmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicaram a resolução de problemas como 

ponto de partida da atividade matemática. Discutiam também o fazer matemática e 

seus caminhos, de modo obter uma aprendizagem significativa em sala de aula. In-

dicavam a importância da História da Matemática e das Tecnologias da Comunica-

ção. As conexões entre os blocos de conteúdos foram apontadas, bem como o es-

tabelecimento de relações com temas sociais urgentes, como: Ética, Meio Ambiente, 

Saúde, Pluralidade Cultural, entre outros. 

No ano de 2005, evidencia-se, mais uma vez, a alternância de concepções 

ideológicas partidárias na administração municipal e uma nova proposta para a edu-

cação começa a ser posta em prática. 

O Diário Oficial de 24 de fevereiro de 2005 publicou um suplemento intitulado: 

―Educação no município de São Paulo: uma proposta para discussão‖. Nele, o Se-

cretário de Educação apresenta um diagnóstico da rede municipal de educação e 

aponta como ―problemas dramáticos‖ a falta de vagas para crianças de 0 a 3 anos e 

a qualidade do ensino fundamental, ―apesar do empenho dos professores e dos diri-

gentes de educação que se sucederam nessas últimas décadas‖. (Diário Oficial do 

Município de São Paulo -  24/02/2005, p.7). 
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O Secretário da Educação destacou a importância do reforço escolar para for-

tificar os ciclos. Observa-se também o prenúncio de avaliações externas na rede 

municipal de ensino, quando trata da recuperação paralela.  

 

Evidentemente sua realização dependerá de uma avaliação periódica 
de todos os alunos e de uma organização de condições que promo-
vam esse reforço absolutamente necessário, que deve ser contínuo, 
paralelo ao currículo, para todos os alunos com dificuldades de a-
prendizagem e necessidades especiais de todas as ordens, para que 
a educação supere as diferenças culturais, sociais e individuais. (DO, 
24/02/ 2005, p. 22, grifo nosso). 
 

Constata-se que a administração deu continuidade aos programas assistenci-

ais da gestão anterior, como o Leve-Leite, Vai e Volta, Uniforme Escolar, Material 

Escolar, Merenda, por exemplo, com o objetivo de compensar as diferenças sociais 

e dar condições de acompanhamento escolar às crianças. 

A formação continuada dos professores, segundo o Secretário de Educação, 

deveria ser implementada pela Diretoria de Orientações Técnicas (DOTs) com o Di-

retor de escola como articulador principal, o Coordenador Pedagógico responsável 

pela gestão das ações e a escola como campo de atuação da formação. 

A metodologia de ensino adotada seria a identificação de problemas de a-

prendizagem dos alunos de cada escola (Problem Based Learning) 22, com estraté-

gias de ensino a distância e presencial. (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, 

24/02/2005). Pretendiam com essa ideia criar um ambiente de estudo nas escolas, 

de modo a fortalecer o trabalho de equipe dos professores, construindo os passos 

de um aprimoramento contínuo em cada escola. 

Em de 26 de setembro de 2005, o Secretário da Educação, por meio da Por-

taria nº 6.328, institui, para o ano de 2006, o Programa ―Ler e escrever – prioridade 

na Escola Municipal‖, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs). O programa Ler e 

                                                           
22

A aprendizagem baseada em problemas (ABP ou PBL) é uma proposta pedagógica que começou a ser 
desenvolvida, no final da década de 60, na McMaster University (Canadá) e posteriormente na Universidade de 
Maastrich na Holanda. Consiste no confronto dos estudantes com problemas e na busca de soluções. 
Estratégia esta inicialmente aplicada na área da saúde que acabou sendo aplicada em múltiplas áreas devido ao 
seu caráter formativo à medida que estimula os estudantes a tomar uma postura ativa diante da 
aprendizagem. A PBL tem origem conceitual nas idéias do psicólogo americano Jerome Seymour Bruner e do filósofo John 
Dewey (1859–1952).  



58 
 

 

Escrever objetiva desenvolver projetos que possibilitem ―reverter o quadro de fra-

casso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização precária dos alu-

nos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino‖. (Portaria 

6.328/2005). 

Depois de um ano e três meses, assume a prefeitura o vice-prefeito dessa 

gestão, devido à candidatura do prefeito ao governo do estado de São Paulo. Na 

gestão subsequente, o prefeito se reelege e as propostas de um currículo prescrito 

para toda a rede municipal tem continuidade. 

O programa Ler e Escrever foi reorganizado, de acordo com a Portaria 

5.403/07. A reorganização atingiu todos os anos do ciclo l e ll do Ensino 

Fundamental e Médio, inclusive as Escolas Municipais de Educação Especial 

(EMEIs). 

É nessa administração que foram elaboradas e implementadas as Orienta-

ções Curriculares e expectativas de aprendizagem de todas as disciplinas do ciclo II.  

As Orientações Curriculares que se referem ao ensino da Matemática constituem o 

objeto dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 - FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO 

 

Dentro do foco dessa pesquisa, discute-se a formação continuada dos profes-

sores e professoras de Matemática na implementação de orientações curriculares 

prescritas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. É fundamental sa-

ber como se dá essa formação e a qualidade da mesma, porque é o professor, em 

última instância, quem decide o que vai ser desenvolvido na sala de aula, como será 

desenvolvido e o tempo dedicado a cada conteúdo. É a formação e suas concep-

ções que inspirarão o docente a viabilizar o currículo.  

Escolheu-se, nesse capítulo, explorar a formação continuada, tema muito 

pesquisado, mas não esgotado. Adota-se o pensamento de que o aprender significa 

trocar ideias e experiências, de forma a ampliar conhecimentos com os sujeitos da 

prática com toda a complexidade e diversidade inerentes às relações. 

 

4.1. Formação docente: uma reflexão necessária 

 

Está expresso no primeiro capítulo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) que em diferentes espaços podem ser desenvolvidas vá-

rias habilidades de aprendizagem 

 
Art. 1º- A educação abrange os processos formativos que se desen-
volve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas insti-
tuições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organiza-
ções da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
 

Essa afirmação expõe a centralidade da formação na vida das pessoas e, 

consequentemente, dos educadores escolares. Docentes e gestores são chamados 

a rever seus paradigmas, expandirem seus horizontes num mundo onde se planeja 

em curto prazo, ―em uma ‗sociedade‘ cada vez mais vista e tratada como uma ‗re-

de‘.‖ (BAUMAN, 2007, p. 9). 

Os espaços de aprendizagem se multiplicam, fruto desses avanços, e exigem 

novas abordagens em relação às incessantes demandas de uma aclamada ‗Socie-
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dade do conhecimento‘.  Nesse contexto, as transformações e mudanças sociais, 

culturais e econômicas deram visibilidade à educação, ao desenvolvimento do ensi-

no na escola e consequentemente ao trabalho dos professores e professoras.  

Zeichner (2008) afirma que mudou o seu foco referente à formação docente e 

revela que saiu de uma visão de treinamento para uma visão mais ampla, em que 

docentes deveriam assimilar as ―razões e racionalidades associadas com as diferen-

tes práticas‖, de modo a levar os docentes a tomarem decisões a respeito do que 

fazer, como ensinar, levando em conta as necessidades dos alunos e os objetivos 

educacionais. 

O processo de formação deve fundamentar os docentes para o atendimento 

das novas demandas surgidas na sociedade. Lidar com essas demandas exige um 

profissional da educação, cada vez mais qualificado, capaz de assumir uma postura 

mais consciente das próprias defasagens e mais aberto a novas possibilidades.  

Andy Hargreaves, nessa direção, frisa que os professores de hoje precisam 

rever-se e estarem comprometidos e permanentemente engajados na busca, no a-

primoramento, no autoacompanhamento e na análise da sua própria aprendizagem 

profissional. (HARGREAVES, 2004, p.40). 

Do ponto de vista de Andy Hargreaves (2004), os professores devem ser co-

mo catalisadores das sociedades do conhecimento bem sucedidas, ―os professores 

devem ser capazes de construir um tipo especial de profissionalismo‖, que não se 

permitam práticas aleatórias, nas quais os professores ensinavam o que bem qui-

sessem. Esse autor ilustra seu pensamento metaforicamente referindo-se ao currícu-

lo Julie Andrews, onde as preferências estavam expressas na letra de My favourite 

things. 

É nesse contexto que os professores e professoras vêm sendo chamados a 

sair do refúgio do ensino pautado em tentativas de erro e acerto. A escola hoje com-

porta todas as complexidades da sociedade global que marcam os espaços escola-

res com o dever de proporcionar o cultivo das múltiplas possibilidades de cada sujei-

to. 

Para Gimeno Sacristán (2000), uma série de peculiaridades caracterizam os 

ambientes escolares e devem ser levados em conta quando se pensa em compe-

tências básicas dos professores para atuação nessa instituição.  
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O comportamento profissional destes está mediatizado pela pressão 
em ter que atuar, constantemente, sendo exigidos pelas urgências de 
um ambiente que requer que um grupo numeroso de alunos se man-
tenha ocupado, dando cumprimento às exigências do currículo, às 
normas sociais da escola, etc.(GIMENO SACRISTÁN, p.204, 2000). 
 

Assim, a formação docente, o modo como ela acontece deve levar em consi-

deração as especificidades do ambiente escolar. Bernard Charlot (2008) argumenta 

que os professores estão se formando mais dentro das escolas com os outros pro-

fessores do que em universidades ou institutos de formação. Ele reflete o discurso 

docente que diz que as pesquisas não servem para eles. 

 

Uma coisa está acontecendo em sala de aula e o professor tem que 
decidir sem ter tempo suficiente para refletir. E, depois de ter de de-
cidir na urgência, ele tem que assumir as consequências da decisão 
de seus atos. Esta é uma das principais dificuldades do trabalho do 
professor no dia-a-dia da sala de aula. (CHARLOT, 2008, p.91). 

 

Para Bernard Charlot, além das representações que o docente tem dos estu-

dantes do meio popular, a primeira questão é saber o que permite ao aluno o desen-

volvimento das próprias práticas intelectuais. O sentido disso para o aluno é outra 

questão e, por último, qual o prazer que o aluno pode encontrar na atividade intelec-

tual.  Esse autor afirma que a formação do professor pode partir desses três questi-

onamentos. (CHARLOT, 2008). 

Ao refletir a respeito da educação no Brasil, Antonio Nóvoa aponta que, gran-

de parte dificuldades da escola está fora dela. A miséria, a fragilidade das redes so-

ciais e o pouco compromisso das elites com a escola pública são apenas alguns dos 

problemas da escola. Destaca a falta de regularidade no ensino nas escolas brasilei-

ras, observa a existência de muitas atividades, muitos projetos, mas pouca coerên-

cia e pouca consistência. (NÓVOA, 2005). 

De acordo com Nóvoa (2005), o que caracteriza melhor a escola é, ao longo 

de um ano, ao longo de dez ou vinte anos, ter um conjunto de atividades regulares, 

sistemáticas de ensino. E no Brasil se tem a sensação que se está a inventar o 

mundo todos os dias. Troca-se a política educacional, trocam-se os governantes e 

os professores mudam muito.  

 ―Podemos ter todas as teorias‖, diz Nóvoa, porém se não tivermos professo-

res extremamente bem formados, não conseguiremos segurar a qualidade do ensi-
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no. Educadores competentes valem muito mais do que qualquer técnica, método ou 

teoria. (NÓVOA, 2009). Assim, há que se compreender a formação a partir da con-

fluência entre a pessoa do professor, seus saberes e seu trabalho. (ALMEIDA, 2005, 

p.3). 

Geralmente, o entendimento sobre educação continuada associa-se à fre-

quência em cursos e especializações promovidos por universidades ou instituições 

voltadas para esse fim. Há outras maneiras, porém, de formar-se, como a frequência 

em eventos, participação em grupos de estudo ou de pesquisa, dentre outras. Todas 

essas possibilidades podem levar os docentes à reflexão e ressignificação das práti-

cas pelos docentes 

Garcia (1999) destaca que a formação de professores possui, além de uma 

orientação acadêmica, uma orientação prática de abordagem na aprendizagem da 

arte, da técnica e do oficio de ensinar. Para ele, a formação é uma área de conheci-

mentos e de investigações que estuda processos, em que os professores individu-

almente ou em equipe se envolvem em ―experiências de aprendizagem através das 

quais adquirem ou melhoram seus conhecimentos, competências e disposições‖. 

(GARCIA, p.26, 1999).  

Esse docente, investigador da sua prática, que se esforça para ir ao encontro 

do aluno, para entender o seu próprio processo de conhecimento-na-ação, com o 

saber escolar realiza uma forma de reflexão-na-ação. (SCHÖN, 1995). A valorização 

da prática foi objeto de pesquisa para Schön, que a considerou de forma contunden-

te na formação de profissionais da educação. Trata-se de uma prática refletida pelos 

profissionais que lhes dá a possibilidade de responder a situações novas de incerte-

zas e de indefinições. (PIMENTA, 2008). 

Zeichner (2008) relata que Donald Schön, em 1983, reacendeu nos Estados 

Unidos o tema da prática reflexiva, tema importante da formação docente. Esse 

pensamento, porém, não era novo, 

 

[...] a ideia da prática reflexiva já existia há muito tempo, tanto na filo-
sofia ocidental como na não-ocidental, incluindo a grande influência 
que o livro de John Dewey, Como pensamos (Dewey, 1933), exerceu 
na educação nos EUA, no início dos anos de 1900. (ZEICHNER, 
2008, p.4) 
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A pesquisa em educação aponta a prática reflexiva no ensino como uma ―ten-

dência significativa‖, valorizando o saber docente a partir da prática. Schön aponta 

essa prática como refletida, de forma a possibilitar responder a situações novas nas 

situações de incerteza e indefinição. (PIMENTA, 2008). 

Zeichner (2008) afirma que, após a publicação do livro de Schön, produziu-se 

muita literatura sobre o tema no mundo inteiro. Zeichner destaca Paulo Freire, no 

Brasil (Freire, 1973), Jurgen Habermas, na Europa (Habermas, 1971). Formadores 

de educadores de diferentes países começaram a discutir como eles preparavam 

seus estudantes para serem professores reflexivos. 

Nesse caminho, Freire (2000) esclarece que na formação permanente dos 

professores, o ponto culminante é o da reflexão crítica sobre a prática. ―É pensando 

criticamente a prática de ontem ou de hoje que se pode melhorar a próxima prática.‖ 

(FREIRE, 2000, p.43). E, nada é mais precioso na formação de professores do que 

o repensar a prática, como única forma de fazer um trabalho de qualidade, com o 

diálogo como instrumento de libertação. O pensar certo, para Paulo Freire, exigia um 

movimento dinâmico, dialético entre o pensar e o fazer.  ―A prática de pensar a práti-

ca é a melhor maneira de aprender a pensar certo. O pensamento que ilumina a prá-

tica é por ela iluminado tal como a prática que ilumina o pensamento é por ele ilumi-

nada.‖ (FREIRE, p. 65, 1978). 

A formação deve estimular a perspectiva crítico-reflexiva, de modo que os 

professores possam construir um pensamento autônomo que facilite as dinâmicas 

de autoformação participada. (NÓVOA, 1995). ―Estar em formação implica um inves-

timento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos pró-

prios.‖ (NÓVOA, p. 25,1995).  

A estrutura da prática não se apresenta de maneira simples. Ela é fluida, fu-

gaz, difícil de apreender. Na sua complexidade se expressam múltiplos determinan-

tes, ideias, valores e usos pedagógicos. Compreender seus processos implica em 

elementos que se cruzam, interagem. (GIMENO SACRISTÁN, 2000).  

Gimeno Sacristán (2001), se referindo às bases do pensamento moderno e à 

crença no progresso dos indivíduos, comenta que aos professores e professoras são 

confiadas as possibilidades dos estudantes que frequentam a escola. Confia-se no 

desenvolvimento de capacidades e habilidades com uma intervenção reflexiva, am-
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pliando assim o compromisso dos professores, não apenas com o domínio dos con-

teúdos a serem transmitidos. Nessa direção, Gimeno Sacristán afirma 

 
 
[...] a docência não é um trabalho qualquer, pois se soma ao proces-
so de humanização, à realidade de uma utopia que leva os sujeitos e 
a sociedade para além do ponto em que o professor os encontra. (...) 
Daí a especial formação que se requer do professor, mas, sobretudo, 
requer-se o claro compromisso que deve ter com alguns ideais que, 
lamentavelmente, pesam pouco nas práticas de formação, de sele-
ção e de promoção dos professores. (GIMENO SACRISTÁN, 2001, 
p.59). 
 

 

No Brasil, em meio a tantas dificuldades na educação, advindas de uma soci-

edade notoriamente desigual, onde a pobreza se traduz na falta de perspectivas pa-

ra as camadas mais carentes da população, novas questões se colocam para a es-

cola e para a prática dos professores que são chamados a oferecer condições de 

inserção desses indivíduos na sociedade. (ALMEIDA, 2005; SOUZA, 2007).  

Gimeno Sacristán (1999) enfatiza essa ideia, quando fala da educação esco-

larizada e da dispersão dos fins da educação, a competitividade e complementarida-

de que mantém inevitáveis esperanças nessa instituição salvadora em que se trans-

formou a escola. ―Por isso no currículo, tendem a estar concentradas todas as ur-

gências que, partindo de diferentes áreas de interesse, estão voltadas para as ‗sal-

vadoras‘ instituições escolares.‖ (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p.148).  

Sendo a escola um pilar, no seio das revoluções sociais, tecnológicas e eco-

nômicas, são numerosas as transformações a desafiá-la. Indubitavelmente, a forma-

ção de professores e professoras assume um papel que vai além do ensino, impli-

cando outras funções além da mera atualização científica, didática e metodológica. 

 A profissão exerce outras funções: motivação, luta contra a exclusão 
social, participação, animação de grupos, relações com estruturas 
sociais, com a comunidade... E é claro que tudo isso requer uma no-
va formação: inicial e permanente. (IMBERNON, 2005, p.14). 

 

 Na ótica de Lima e Gomes (2008), o tema sobre formação de professores a-

presenta cenários variados. Nunca houve por parte dos governantes tanta relevância 

―na função dos professores como agentes das mudanças requeridas pela nova or-

dem mundial emergente.‖ Do mesmo modo, os professores buscam solução para 
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atender às reais necessidades da escola que, por vezes, se apresenta contraditória 

como é a sociedade. 

Na educação se reflete o que acontece em outras áreas. Assim, invertem-se 

os papéis, o ensino tratado como mera atualização científica, pedagógica e didática 

se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação 

para que as pessoas se adaptem às incertezas e às novas mudanças. (IMBERNÓN, 

2005). 

Nesse contexto, o currículo associa-se ao conjunto de esforços pedagógicos 

desenvolvidos com intenções educativas. ―O currículo é, em outras palavras, o cora-

ção da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos dife-

rentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração.‖ 

(MOREIRA; CANDAU, 2008, p.19). Essas afirmações colocam o docente como 

grande construtor e implementador dos currículos materializados na escola. 

Almeida (2005), ao discorrer a respeito dos cenários de demandas atribuídas 

aos professores, chama atenção para a necessidade de uma formação que assegu-

re o domínio da ciência, da técnica e da arte da profissão docente. Essa formação 

deve permitir aos docentes o desenvolvimento de ações educativas de emancipação 

dos estudantes e que articule quem somos e o que sabemos com nosso trabalho. 

 

O professor possui significados adquiridos explicitamente durante a 
formação e também outros que são resultados de experiências conti-
nuadas e difusas sobre os mais variados aspectos que possamos 
distinguir num currículo: conteúdos, habilidades, orientações metodo-
lógicas, pautas de avaliação, etc. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 
178). 
 

Frente à implantação de inovações, os papéis possíveis e previsíveis frente a 

um currículo estabelecido passam pela estruturação da formação inicial e o aperfei-

çoamento em torno das questões curriculares. (GIMENO SACRISTÁN, 2000). 

No entanto, não se pode negar a centralidade do papel de professores e pro-

fessoras na produção do conhecimento necessário para o enfrentamento do desafio 

de ensinar com qualidade, de modo a satisfazer os anseios da sociedade.  Promover 

uma educação de qualidade significa, de acordo com a Secretaria Municipal de Edu-

cação de São Paulo, enfrentar o desafio de integrar as dimensões do ser humano 
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em uma organização inovadora, orientados por currículos ricos e atualizados; infra-

estrutura com acesso a tecnologias e à informação; docentes motivados, comprome-

tidos e preparados; relações respeitosas entre professores e alunos; interação entre 

escola, comunidade e outras instâncias educativas. (SME/DOT, 2007).  

A orientação política atual atribui aos professores um papel ativo em relação 

às diretrizes da administração. A escola recebe pressão dos pais, da sociedade, da 

mídia, e, se os canais de participação são abertos, deixa pouca margem de escolha 

e atuação nas atividades e linhas pedagógicas que podem seguir.  ―A história de ca-

da sistema educativo condiciona uma tradição para o professorado.‖ (GIMENO 

SACRISTÁN, p. 180, 2000).  

Repensar as práticas e a formação continuada de professores que ensinam 

Matemática pressupõe não apenas a análise dos currículos de Matemática prescri-

tos para o ensino fundamental, como também a prática realizada em sala de aula. A 

perspectiva prática, conforme Pérez Gómez vem a ser fundamentada  

 
[...] no pressuposto de que o ensino é uma atividade complexa, que 
se desenvolve em cenários singulares, claramente determinados pe-
lo contexto, com resultados imprevisíveis e carregados de conflitos 
de valor que requerem opções éticas políticas. (GÓMEZ, 2000, p. 
363). 
 

Nessa direção, férteis discussões têm ocorrido em torno da responsabilidade 

de professores e professoras no ensino e aprendizagem dos estudantes e o papel 

essencial da formação continuada na prática docente. A formação continuada vem 

adquirindo especial relevância por estar diretamente envolvida em processos de im-

plementação curricular. 

 

4.2. Formação continuada de professores de Matemática na rede municipal da 

cidade de São Paulo 

 

As inquietações mais gerais em torno da formação docente têm como foco os 

saberes dos professores, a profissionalização docente, o desenvolvimento profissio-

nal do professor. Estudiosos como Nóvoa (2009), Imbernón (2005), Garcia (1999), 

Zeichner (2008), dentre outros, apontam a escola como lócus privilegiado de forma-
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ção e crescimento profissional docente. Aprender na trajetória da docência confere 

aos professores e professoras uma aprendizagem integrada de vários conhecimen-

tos mesclados aos contextos das condições escolares, bem como na troca de expe-

riências. 

A exigência básica formativa, necessária a professores e professoras em ati-

vidade no ciclo II na da rede municipal de São Paulo, é ter cursado o curso superior.  

Tal qual se lê no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96), a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação. Do mesmo modo, no ensino municipal, para o 

provimento de cargo docente, o interessado deverá ser portador de habilitação pro-

fissional específica para o magistério, correspondente à Licenciatura Plena. (Lei 

nº14. 660 / 2007, Estatuto do Magistério). 

A Lei 9394/96 registra que o ensino superior deve formar diplomados nas dife-

rentes áreas de conhecimento aptos para a inserção “em setores profissionais e pa-

ra a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua‖. (Lei 9394/96, p.38). 

A indicação CME23 nº: 6/99, aprovada em 16/12/99, que trata da reorganiza-

ção do quadro dos profissionais de educação, com as respectivas carreiras, criado 

pela Lei nº 11.434, de 1993, se ampara na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), segundo o Art. 67. 

 Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e 
dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso exclusiva-
mente por concurso público de provas e títulos; II- aperfeiçoamento 
profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remu-
nerado para esse fim; III- piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; V - período reservado a estudos, plane-
jamento e avaliação incluído na carga de trabalho; VI - condições a-
dequadas de trabalho.  

. 

Dessa forma, ao entrar em exercício, os professores e professoras deveriam 

continuar sua formação. A formação inicial, de acordo com Imbernón (2005), deve 

                                                           
23

 Conselho Municipal de Educação. 
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fornecer as bases para que o docente possa construir seu conhecimento pedagógi-

co. Para esse autor, a rotina, bem como a vivência profissional é que permitirão a 

consolidação dos conhecimentos profissionais.  

Em 2002, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação 

de professores. O documento tem como foco o desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e profissionais dos professores. As Diretrizes apontam princípios 

norteadores do preparo para o exercício profissional para a docência na educação 

básica. Esse preparo deve centrar-se, de um lado, na formação de competências 

necessárias ao exercício profissional coerente com a atuação prática do futuro pro-

fessor. Por outro lado, a pesquisa com foco no ensino e na aprendizagem e o enten-

dimento de ―como‖ o conhecimento é construído. (BRASIL. MEC/CNE, 2002). 

O Parecer CNE/CEB nº. 7/2010 referente às Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, quando trata da formação inicial e continuada do 

professor, orienta que a mesma deve ser assumida, como um compromisso ético, 

político, local e nacional de forma a contribuir na consolidação de uma nação sobe-

rana, justa e inclusiva. O artigo 56 reafirma a importância da formação. 

   

[...] a tarefa de cuidar e educar, que a fundamentação da ação do-
cente e os programas de formação inicial e continuada dos profissio-
nais da educação instauram, reflete-se na eleição de um ou outro 
método de aprendizagem, a partir do qual e determinado o perfil de 
docente para a Educação Básica, em atendimento as dimensões 
técnicas, políticas, éticas e estéticas. 
§ 1º Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação 
dos profissionais da educação, sejam gestores, professores ou espe-
cialistas, deverão incluir em seus currículos e programas: 
 a) o conhecimento da escola como organização complexa que tem a 
função de promover a educação para e na cidadania; 
b) a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investiga-
ções de interesse da área educacional; 
c) a participação na gestão de processos educativos e na organiza-
ção e funcionamento de sistemas e instituições de ensino; 
d) a temática da gestão democrática, dando ênfase a construção do 
projeto politico- pedagógico, mediante trabalho coletivo de que todos 
os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. (Parecer 
CNE/CEB nº. 7/2010). 

 

Estudos, como os de Bernadete Angelina Gatti e Elba Siqueira de Sá Rama-

lho (2009), chamam atenção para a discussão e o interesse pelo tema da formação 

continuada difundida nos últimos anos, envolvendo políticos da área de educação, 



69 
 

 

associações profissionais, pesquisadores, acadêmicos e educadores. As autoras 

apontam para reflexão a grande produção teórica sobre esse tema. São muitas as 

arenas de discussão, com eventos oficiais e não oficiais, alimentando o investimento 

em alternativas de formação continuada. 

 

Em geral, a formação continuada oferecida nas últimas décadas teve 
como propósito a atualização e aprofundamento de conhecimentos 
como requisito natural do trabalho em face do avanço nos conheci-
mentos, as mudanças no campo das tecnologias, os rearranjos nos 
processos produtivos e suas repercussões sociais. Vários programas 
de capacitação de professores para o ensino de ciências, matemáti-
ca, língua portuguesa foram implementados no país por setores de 
governo ou por grupos de professores universitários especialistas 
envolvidos com questões de ensino. (GATTI, BARRETO, 2009, 
p.200). 
 

Progressivamente, os problemas na formação inicial docente deram novo sig-

nificado à formação continuada, de modo a deslocar o aprimoramento profissional 

para uma formação compensatória direcionada a preencher lacunas da graduação. 

(GATTI, BARRETO, 2009). 

As avaliações de cursos demonstram essa defasagem na formação das uni-

versidades, principalmente, as particulares que sofreram grande expansão, nas últi-

mas décadas. Gatti e Barreto (2009) apontam a deficiências dos currículos dessas 

instituições que não estão atentas ao preparo dos profissionais para a ação docente. 

De acordo com as autoras, aperfeiçoar-se de maneira contínua, ao longo da vida 

profissional, vem a definir-se como um movimento orientado a responder aos desafi-

os das fases profissionais: o início da carreira, o desenvolvimento e os tempos mais 

avançados, em que o professor consolida sua experiência. 

   A respeito da formação, Ponte (1998) chama atenção para o enfrentamento 

de um terrível desafio: formação inicial, contínua e especializada.  Para cada uma é 

preciso considerar modelos, teorias, legislações e suas regulamentações. Por outro 

lado, a formação é um campo ideológico de lutas e disputas. Interesses vêm à tona 

e posições são defendidas até mesmo de forma agressiva.  

Além disso, Ponte (1998) ainda considera o fato de a formação ser um campo 

de domínio em que todos podem opinar, dando a impressão de nunca avançar. Pon-

te discorre a respeito da reflexão que vem sendo feita em todo mundo sobre a pes-
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soa do professor e seu trabalho, ―ao que ele tem de saber, ao que ele é, e ao modo 

como se forma como profissional.‖ (PONTE, 1998, p.1). 

Nóvoa (2002) pondera que o espaço pertinente da formação contínua não é o 

professor isolado e sim inserido num corpo profissional e numa organização escolar. 

A escolha dos modelos de formação contínua deve levar em conta desde os proces-

sos de autoformação até a articulação com os projetos educativos da escola. Faz-se 

necessário refletir a nossa formação e autoformação, seus impactos na prática do-

cente, revelando nossa atitude e compromisso ético com a educação.   

Segundo Nacarato (2000), o conceito de formação continuada de professores 

e professoras, muitas vezes, compreende aquela que vem após a formação inicial e 

que vem sofrendo alterações decorrentes de circunstâncias sociais e políticas, devi-

do a novas concepções que surgem sobre a prática pedagógica e desenvolvimento 

profissional. Há inúmeras críticas em torno da escola, mas ela nunca deixou de ser 

considerada necessária para a transmissão da cultura acumulada historicamente 

construída. ―Ao professor cabe o papel de promover essa formação/ transmissão. 

(NACARATO, 2000. p.14). 

A sociedade contemporânea vem exigindo um ensino tecnicamente mais 

complexo e mais abrangente do que jamais foi. Portanto, os professores e professo-

ras hoje ―precisam estar comprometidos e permanentemente engajados no aprimo-

ramento, no autoacompanhamento e na análise da própria aprendizagem profissio-

nal.‖ (HARGREAVES, 2004, p. 40). 

Uma das propostas de Andy Hargreaves é o trabalho conjunto, de modo a buscar 

o aconselhamento de colegas com diferentes visões e também daqueles que com-

partilham de suas próprias convicções. Esse autor valoriza a capacidade dos profes-

sores de correr riscos, pois estimulam também os alunos a tê-la.  

Na trajetória da formação continuada de professores e professoras da rede mu-

nicipal da cidade de São Paulo, houve algumas tentativas de inovar. A Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo implementou no período de 89 a 92, 

o ―Movimento de Reorientação Curricular‖ e escolheu a interdisciplinaridade como o 

principal eixo do projeto curricular para a ação pedagógica da escola. O argumento 

usado para essa escolha era o de que 
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[...] o conhecimento concretizado nos conteúdos escolares, além de 
ser proposto e organizado em gabinetes, é compartimentalizado e 
fragmentado artificialmente, havendo uma desconsideração total com 
a interdisciplinaridade natural do objeto do conhecimento. (PIRES, 
p.23, 2008) 
 

Pires (2008) complementa que houve também a opção por temas geradores 

escolhidos pelas escolas para o desenvolvimento de propostas interdisciplinares. As 

escolas optaram por transporte, moradia, saúde, saneamento básico, trabalho, lazer 

e convivência. 

Os anos 80 e 90 foram marcados pela abertura política no Brasil. Muitos es-

tados e municípios criaram suas propostas curriculares a exemplo de São Paulo. 

Pires (2008) destaca que as propostas dessa época procuraram incorporar resulta-

dos de estudos na área de Educação Matemática. A resolução de problemas como 

eixo metodológico, a construção de conceitos e procedimentos para contrapor reso-

lução mecânica de atividades sem compreensão, bem como proposições de maior 

equilíbrio entre temas algébricos, aritméticos e métricos. (PIRES, p.24, 2008).  

Apesar de todos os esforços, pouco se inovou nas salas de aula. As dificulda-

des de implementação continuaram. Pires (2008) ressalta que pesquisas recentes 

em formação de professores destacam que a implantação de novos pressupostos 

curriculares deveria ser feita em articulação com a formação de professores, pois os 

professores têm concepções e representações arraigadas a respeito do ensino da 

Matemática.  

No final dos anos 90, o pesquisador José Cerchi Fusari, em sua tese, já cons-

tatava que um dos principais problemas que envolvia a formação do educador era a 

formação inicial e contínua. Esse pesquisador constatou um imenso desprestigio e 

falta de respeito atrelados à imagem dos professores e professoras da rede pública, 

realidade essa que necessitava de urgentes transformações. Em seus estudos, afir-

ma que, há muito tempo, os educadores reivindicam melhores condições de forma-

ção (inicial e continua) e de trabalho, binômio esse fundamental para desenvolver 

um projeto político pedagógico comprometido com a inserção critica dos alunos na 

sociedade. (FUSARI, 1997). Esse pesquisador estudou as representações de coor-

denadores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo em re-

lação à formação continua que fica sob a responsabilidade do coordenador pedagó-

gico.  
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Ao terminar um curso universitário, os saberes técnicos aprendidos pelos do-

centes, muitas vezes, distanciados da realidade precisam ser ampliados. Os dilemas 

surgidos na prática exigem que os docentes busquem novas informações e conhe-

cimentos. Identifica-se, assim, a necessidade de formação em serviço. A atividade 

docente ―exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem pro-

cessos permanentes. (...) Formação que se funda na análise crítica de sua prática.‖ 

(FREIRE, 2006, p. 28). 

Na mesma direção, Ponte (1998) considera que um professor de Matemática 

para exercer bem sua docência precisa dominar requisitos importantes dentro do 

processo formativo. A atividade profissional exige preparar-se e nessa direção é 

fundamental a um profissional de matemática  

 
(a) ter bons conhecimentos e uma boa relação com a Matemática, (b)  
conhecer em profundidade o currículo e ser capaz de o recriar de a-
cordo com a sua situação de trabalho, (c) de conhecer o aluno e a 
aprendizagem, (d) dominar os processos de instrução, os diversos 
métodos e técnicas, relacionando-os com os objectivos e conteúdos 
curriculares, (e) conhecer bem o seu contexto de trabalho, nomea-
damente a escola e o sistema educativo e (f) conhecer-se a si mes-
mo como profissional.(PONTE,1998, p.4). 
 

Gimeno Sacristán, em diálogo com Schulman, concluiu e apontou para aspec-

tos semelhantes e complementares aos de Ponte. Gimeno Sacristán afirma que são 

muitas as categorias que dão legitimidade ao saber especifico docente. Assim, com 

base em Schulman (1986, 1987), apresenta as categorias que apoiam a profissiona-

lização: 

- Conhecimento do conteúdo do currículo. 
 Conhecimento pedagógico geral que se refere a princípios amplos e 
estratégias de se governar a classe. 
 Conhecimento do currículo como tal, especialmente dos materiais e 
programas. 
- Conteúdo pedagógico que presta ao professor sua peculiar forma 
de entender os problemas de sua atividade profissional. 
- Conhecimento dos alunos e de suas características. 
- Conhecimento do contexto educativo. 
- Conhecimento dos fins educativos, valores e seu significado filosó-
fico e histórico. (GIMENO SACRISTÁN, p. 184, 2000). 

 

Para Schulman (1986), três categorias de saberes relacionados ao domínio 

do conteúdo são vitais para a profissão docente: o conhecimento do conteúdo, o co-

nhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento curricular. Portanto, o profis-
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sional docente deve ser um promotor de conhecimentos e dotado de competências 

para construir saberes na prática diária, formando-se e formando. 

Nóvoa (1999), com base em Schulman (1986), destaca o pensamento estra-

tégico como uma forma substancial do conhecimento dos professores, ao lado do 

conhecimento de proposições e o conhecimento de casos. Para Antonio Nóvoa, os 

esquemas estratégicos vão para além das situações concretas, implicando num sa-

ber como, completado com um saber por quê.  

A coerência entre os propósitos de ensino materializa na prática o que se ela-

bora em torno da aprendizagem docente. (NOVOA, 2009). Fugir de modismos. Fala-

se muito das escolas e dos professores. Jornalistas, colunistas, especialistas discu-

tem a educação, por muitas vezes, superficialmente. E o professor fala?  ―Há uma 

ausência, uma espécie de silêncio de uma profissão que perdeu o espaço público.‖ 

(NÓVOA, 2009, p.14). 

A formação se dá num continuum, como concebe Garcia (1992). É um pro-

cesso sucessivo de aprendizagem e troca. Estamos sempre aprendendo, na escola, 

no trabalho, nas interações sociais. Para Nóvoa (2002), a formação continuada não 

envolve apenas o professor individualmente, mas ocorre em todas as dimensões 

coletivas, profissionais e organizacionais.  São envolvidas escolas e professores nos 

desafios de melhorar a prática, bem como no enfrentamento de novas demandas. 

Responder aos desafios surgidos na escola pelos mais diversos canais am-

pliou o papel formador dos professores e professoras. A formação permanente surge 

como uma necessidade a ser enfrentada com receptividade e mentalidade aberta.  

Nas discussões sobre formação e desenvolvimento profissional, é preciso entender 

que 

 

[...] a finalidade do desenvolvimento profissional é tornar os professo-
res mais aptos a conduzir um ensino da Matemática adaptado às ne-
cessidades e interesses de cada aluno e a contribuir para a melhoria 
das instituições educativas, realizando-se pessoal e profissionalmen-
te. (PONTE, 2004, p.3). 
 

 É possível perceber que as possibilidades de os professores repensarem a 

sua prática e a formação profissional são infindáveis. À medida que se tornem sujei-

tos de suas ações, de forma a articular os conhecimentos teóricos com as dinâmicas 
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do contexto e as necessidades de aprendizagem dos alunos, deixarão de ―ser meros 

consumidores de conhecimento e passem a produzi-lo, numa perspectiva colabora-

tiva, valorizando a si e a seus parceiros.‖ (ALMEIDA, 2005, p.5). 

Hoje, a formação continuada em serviço do corpo docente da rede municipal 

de educação de São Paulo está sob a responsabilidade dos Coordenadores e Coor-

denadoras Pedagógicas. Apesar dos esforços, essa formação abrange apenas parte 

do professorado, os que estão em Jornada Especial Integral de Formação (JEIF). 

Essa formação acontece de maneira fragmentada, pois os docentes das outras jor-

nadas de trabalho, como a Jornada Básica Docente (JBD) não participam dos mes-

mos espaços coletivos de formação da JEIF.  Aos docentes de JBD restam os horá-

rios individuais (HI), espaço esse onde nem sempre a formação é bem vinda. 

A formação prevista nos horários coletivos está atrelada ao Plano Especial de 

Ação (PEA) dentro de uma ideia mais geral. As atividades do PEA estão ligadas às 

políticas públicas de educação da atual administração, o programa ―Ler e Escrever‖. 

O PEA configura-se como ação formativa da escola, possui objetivo e é avaliado 

periodicamente pelo grupo de participantes. 

 

Os Projetos Especiais de Ação – PEAs - são instrumentos de traba-
lho elaborados pelas Unidades Educacionais, que expressam as pri-
oridades estabelecidas no Projeto Pedagógico. (...) No Ensino Fun-
damental e Médio: atender à necessidade de desenvolvimento das 
competências leitora e escritora, como responsabilidade de todas as 
áreas de conhecimento/disciplinas, visando ao alcance das metas 
estabelecidas pela Unidade Educacional, pela elevação dos níveis de 
proficiência detectados na Prova São Paulo, bem como das metas 
definidas pela Secretaria Municipal de Educação, expressas nos 
Programas ‗Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal‘ e ‗Orien-
tações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações 
Didáticas‘.‖ (PORTARIA 1566/08, Art.º 1º – SME). 
 

O Plano Especial de Ação (PEA) possui orientação legal própria que sistema-

tiza seu funcionamento anual. Sua organização contempla, de um lado, as necessi-

dades da escola apontadas pelos docentes e, por outro, a contribuição dos professo-

res e professoras na troca de experiências e na participação das implementações 

das políticas públicas municipais.  

A participação nos horários de formação contínua na rede municipal de São 

Paulo vem diminuindo.  O fato de apenas uma parte do professorado - entre 30% e 
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40%, dependendo da escola - participar dos horários coletivos de formação leva a 

duas situações distintas apontadas por Antonio Nóvoa. De um lado, as práticas de 

formação contínua organizadas para os professores individualmente podem ser úteis 

na aquisição de conhecimentos e de técnicas, porém levam ao isolamento e refor-

çam a imagem dos professores como transmissores de um conhecimento produzido 

externamente à profissão. Por outro lado, práticas de formação contínua realizadas 

coletivamente contribuem para a emancipação profissional. Consolidam a existência 

de uma profissão autônoma na produção de conhecimento. (NÓVOA, 2002). 

Nessa direção, associam-se à formação continuada as atividades desenvolvi-

das pelo grupo de professores e professoras que objetivam a realização das tarefas 

pedagógicas de cada disciplina. A necessidade de haver formação continuada sur-

ge, quando o professor é visto como profissional que reflete sobre a prática. Desse 

modo, Pimenta (2008) conclui, quando se refere à contribuição de Donald Schön, 

que é nesse contexto que a formação contínua ganha força na escola, pois é nela 

que emergem as demandas da prática, os conflitos e necessidades dos professores. 

Assim, Selma Garrido Pimenta conclui que 

 

[...] a formação contínua não se reduz a treinamento ou capacitação 
e ultrapassa a compreensão que se tinha de educação permanente. 
A partir da valorização da pesquisa e da prática no processo de for-
mação de professores, propõe-se que esta se configure como um 
projeto de formação inicial e continua articulado ente instâncias for-
madoras (universidade e escolas). (PIMENTA, p.22, 2008). 
 

Desse modo, é possível entender que no cenário onde ocorreu minha investi-

gação ainda existem espaços para muitas ações formativas que prossigam, ao longo 

do desenvolvimento profissional. 
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CAPÍTULO 5 – OS MATERIAIS CRIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

Muitos materiais foram produzidos e publicados com o objetivo de divulgar 

propósitos e investimentos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas munici-

pais, desde fevereiro de 2005.  

De acordo com a Diretoria de Orientação Técnica (DOT) do Ensino Funda-

mental – da Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo, o resultado de 

uma pesquisa realizada na rede municipal de ensino trouxe grandes preocupações a 

respeito da qualidade do ensino municipal. A não aprendizagem de cerca de 40% 

dos alunos das escolas municipais era o resultado dessa pesquisa, de natureza qua-

litativa, realizada no Núcleo de Ação Educativa da Vila Prudente (NAE 8)24.  

 

A primeira coisa que a gente fez foi em função dos resultados que tí-
nhamos de uma pesquisa que foi feita na região da Vila Prudente-
Sapopemba, que nessa época era uma diretoria. Levantamos em 
nossa pesquisa que aproximadamente 40% das crianças ao chega-
rem ao terceiro ano não sabiam ler e escrever. (Diretora da DOT/ 
SME). 
 

A constatação de todos esses alunos e alunas da rede municipal sem domínio 

do sistema alfabético confirmava a ineficiência de um sistema de ensino que não 

conseguia cumprir sua principal função: garantir a aprendizagem. 

O desafio estava colocado: como reverter o quadro de fracasso apresentado 

pela rede municipal de ensino? Sabe-se que o fracasso escolar consiste em outra 

forma de exclusão: a exclusão dos incluídos, afinal, formalmente, os estudantes es-

tão no sistema, porém muitos não leem e nem escrevem. Alunos e alunas não esta-

vam aprendendo, e, desse modo, parte do desenvolvimento desses estudantes es-

tava comprometido. 

                                                           
24

 O NAE (Núcleo de Ação Educativa) 8 estava localizado no parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo e 
integrava os distritos de São Lucas, Sapopemba e Vila Prudente. Atendia, no período de 2001 à 2004, a cerca de 
56.472 alunos. Este NAE foi extinto pela administração de José Serra (2005-2006).   
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Os números sofríveis apontados pelas avaliações do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) constatavam que muitos alunos terminavam o Ensino 

Fundamental sem adquirir as habilidades necessárias de leitura e escrita. Do mesmo 

modo, os resultados em Matemática destacaram as lacunas de aprendizagem nessa 

disciplina. O déficit desses conhecimentos básicos compromete a aprendizagem em 

todas as áreas do conhecimento. 

As pesquisas do SAEB e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) foram utilizadas pela Secretaria de Educação para fundamentar as ações a 

serem, então, implementadas nas escolas da rede municipal de São Paulo. 

No primeiro ano da gestão de José Serra, foi publicada a ‗Proposta de For-

mação' (DOT, 2005). Nela estavam contidas as intenções, propostas e metas para o 

ensino municipal da administração municipal. De acordo com a Diretoria de Orienta-

ção Técnica (DOT), trata-se de uma proposta direcionada à melhoria da qualidade 

da educação municipal. A proposta trazia como principal objetivo a discussão com 

todos os profissionais de educação da rede, supervisores, coordenadores pedagógi-

cos, diretores, assistentes e todo o corpo docente, de modo a fortalecer a organiza-

ção escolar e dar coesão à equipe pedagógica.   

Enfim, dois programas da SME fundamentaram toda a proposta educacional 

da rede municipal de ensino: o Ler e Escrever: prioridade na Escola Municipal e o 

programa São Paulo é uma escola. 

 

5.1. Programa Ler e Escrever: prioridade na escola municipal 

 

A Portaria nº. 6.328, de 26 de setembro de 2005, instituiu nas Escolas de En-

sino Fundamental (EMEFs) e nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio (E-

MEFMs), o Programa ―Ler e escrever – prioridade na Escola Municipal‖ para o ano 

de 2006. 

Idealizado e efetivado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educa-

ção de São Paulo, o programa foi fundamentado em pesquisas realizadas por amos-

tragem, realizada pelo Ibope/Ação Educativa, em 2005. A pesquisa avaliou a capa-

cidade de escrita dos alunos do 3º ano do Ciclo e revelou que existem escolas que 
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chegam a ter até 30% de alunos que não escrevem convencionalmente. Outros es-

tudos realizados com 10 mil alunos da rede (12% dos estudantes) eram repetentes, 

no final do ciclo I. (SME/DOT, 2006). A permanência de alunos sem o domínio do 

sistema de escrita nos diversos anos do ensino fundamental, como também a ne-

cessidade de investimentos na melhoria da qualidade de ensino motivou a imple-

mentação do programa, que apresentava como propósito central o combate a esse 

grave problema vivenciado desde o implemento dos ciclos de aprendizagem.  

Para atingir as metas propostas, de forma a garantir uma melhora qualitativa 

na rede municipal, três projetos são contemplados nesse programa: Toda Força ao 

Primeiro Ano (Projeto TOF), Projeto Intensivo no Ciclo I (Projeto PIC), e Ler e escre-

ver em todas as áreas no Ciclo II. Cada projeto contou com a elaboração de diferen-

tes guias para alunos, professores e coordenadores pedagógicos. 

Firmaram-se convênios com Universidades e Instituições de Ensino Superior 

para a contratação de estudantes de Licenciatura (Pedagogia e Letras), de modo a 

atuarem como ―alunos pesquisadores‖ com o objetivo de auxiliar os professores em 

sala de aula. As ações direcionadas às salas de aula do TOF objetivaram incentivar 

essa parceria de modo a contribuir na solução de eventuais equívocos que poderiam 

surgir ―sempre organizando ações referendadas pela seguinte equipe: Coordenador 

Pedagógico, regente do primeiro ano, aluno pesquisador e formadoras responsáveis 

pelas ações de implantação e implementação do Programa.‖ (SME / DOT, 2011). 

Cunha (2007), em sua dissertação, analisou o impacto do programa Ler e Es-

crever no modo de trabalhar dos professores de ciclo em um estudo de caso. A pes-

quisadora afirma que a rotina das escolas indubitavelmente se alterou de maneira 

significativa mediante as ações desencadeadas pelo programa Ler e Escrever no 

primeiro ano de implementação. Destaca que, de modos diferentes, os docentes do 

ciclo I abraçaram o programa. De um lado, atraídos pela promessa de novas pers-

pectivas em suas práticas pedagógicas ou pela identificação com a metodologia, 

viram de forma positiva o desenvolvimento do programa no ano de implantação. Por 

outro lado, houve docentes que simplesmente se viram inseridos no programa e re-

ceberam de maneira desconfiada os benefícios25 e exigências vindas com o progra-

ma. (CUNHA, 2007).   

                                                           
25

 Foi divulgado aos professores do TOF e PIC que, ao final do ano letivo, receberiam uma pontuação 
diferenciada para fins de evolução funcional, resultando em melhoria salarial. Os professores que fariam jus à 
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Em um curto espaço de tempo, professores e professores acostumados a 

práticas mais tradicionais se viram forçados a mudar suas metodologias. Especial-

mente, no TOF, as sondagens periódicas colocavam à prova o trabalho docente que 

devia nortear-se pelas hipóteses de escrita de Emília Ferreiro. 

 Dos conteúdos do Ler e Escrever – principalmente do TOF - são produzidos 

os “Guias para o Planejamento do Professor Alfabetizador‖, publicados em 2006, 

com o objetivo de garantir o cumprimento das metas estabelecidas, transformando-

as em indicadores bimestrais de qualidade. 

Do mesmo modo, organizaram também o ―Guia de Estudo para o Horário Co-

letivo de Trabalho‖, 40 textos publicados por estudiosos com o propósito de instru-

mentalizar docentes e coordenadores pedagógicos a melhorar o ensino. 

O Programa Ler e Escrever representou o primeiro passo de um sucessivo 

processo de intervenções na rede municipal de ensino de São Paulo.  

A partir de críticas e sugestões dos professores emergidas das primeiras ex-

periências seriam elaborados novos materiais pela Secretaria Municipal de Educa-

ção. 

 

5.2. O Programa São Paulo é uma Escola 

 

A implementação do programa ―São Paulo é uma escola‖ se deu a partir do 

decreto nº 46.210, de 15 de agosto de 2005, Tinha como foco a ampliação do tempo 

de permanência dos alunos na escola. Nos períodos anteriores ou posteriores ao 

período regular, o decreto previa atividades artísticas, físicas e culturais, organiza-

das em agenda semanal, articuladas com o projeto pedagógico da escola e desen-

volvidas no respectivo meio escolar ou em outros locais a serem determinados pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Integraram o programa projetos e programas instalados na Rede Municipal de 

Ensino, tais como: Recreio nas Férias, Programa de Prevenção da Violência nas 

                                                                                                                                                                                     
pontuação deveriam permanecer em regência da classe, durante todo o ano letivo, e alcançarem a meta 
estabelecida por DOT/SME: 85% de alunos com domínio do sistema alfabético de escrita, ao final do 1º ano do 
Ciclo I – TOF e 100% dos alunos alfabéticos no PIC. (Portaria 5403/07 – SME). 
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Escolas, EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, Programa Agita Sam-

pa, Projeto Escotismo, Projetos de Educação Sexual, Projetos de Ensino Bilíngue, 

Projeto Xadrez - Movimento Educativo, atividades de Sala de Leitura e de Informáti-

ca Educativa, dentre outros. 

Os projetos puderam ser desenvolvidos por professores e/ou por oficineiros, 

sendo estes conveniados a Organizações Não Governamentais (ONGs) e contrata-

dos pelas Diretorias Regionais de Educação (DREs).  Muitos convênios foram reali-

zados pelas DREs com as ONGs cadastradas pela SME para o desenvolvimento do 

referido Programa. 

Foram excluídas do período regular de ensino as aulas de Sala de Leitura, In-

formática Educativa e Educação Física. O tempo de aulas, dentro da sala, aumen-

tou, o que causou desgaste tanto aos professores, como aos alunos. Ressentiram-

se também da falta de interação pedagógica que ocorria das aulas regulares com a 

informática educativa e a sala de leitura. (CUNHA, 2007). 

As oficinas e cursos oferecidos em outros turnos provocaram um aumento na 

circulação de pessoas na escola, sem aumento de funcionários para garantir a orga-

nização nas escolas. As escolas que possuíam o período intermediário, (em torno de 

320, na época) tiveram o programa inviabilizado pela falta de estrutura nos prédios 

para receber a nova demanda surgida. 

Apesar da adequação do atendimento de parte das escolas e do aumento do 

tempo de permanência dos estudantes na escola, as constantes críticas de direto-

res, professores e pais de alunos culminaram na extinção do programa em 2007. 

 

5.3. Orientações Curriculares e proposições de expectativas de aprendizagem 

 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9394 /96) representou um avanço em termos de concepção curricular da educação, 

no Brasil. Juntamente com a Constituição Federal de 1988, deram amparo legal para 

que os municípios estabelecessem sistemas próprios de ensino com relativa auto-

nomia na formulação de políticas educacionais. 
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O Ministério da Educação, no período de 1995 a 2002, desencadeou o pro-

cesso de elaboração e implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais com 

o objetivo de auxiliar as equipes escolares, principalmente, os docentes na discus-

são e reflexão da prática pedagógica a ser constantemente transformada. 

Governos, docentes, especialistas da educação foram levados a refletir sobre 

o alcance do papel da escola e de suas práticas.  Era urgente rever a realidade local 

que apresentava, de um lado, uma escola carente e mal aparelhada para o trabalho 

escolar e, de outro, o enfrentamento de antigos problemas: altos índices de reprova-

ção, evasão e a precariedade do trabalho docente.  

Na cidade de São Paulo, o governo municipal implantou uma política de ava-

liação externa, a Prova São Paulo por meio da Lei nº 14.650, de 20/12/07, concebida 

nos moldes do SARESP26, instituído no estado de São Paulo, na década de 1990.  

De acordo com os dados do núcleo de avaliação do município de São Paulo, o Sis-

tema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da Rede Municipal de En-

sino tem como objetivos: a) o desenvolvimento de um sistema que avalie o desem-

penho escolar com o intuito de subsidiar tomadas de decisões referentes à Política 

Educacional do Município; b) verificação do desempenho dos alunos nas devidas 

séries do ensino fundamental e médio nos diversos componentes curriculares, com 

a finalidade contribuir com informações para auxiliar na política de formação de pro-

fessores, na reorientação da Proposta Pedagógica das escolas e também na articu-

lação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar.  

A proposta curricular norteadora das práticas e conteúdos a serem ministra-

dos nas escolas da rede apresenta-se como referenciais inovadores analisados por 

grupos de professores e técnicos da Secretaria Municipal da Educação. Além disso, 

essa proposta vem apontar as expectativas de aprendizagem esperadas em cada 

ano do ciclo, a serem reguladas anualmente pela prova São Paulo. 

Na gestão municipal (2006/2012), a Diretoria de Orientação Técnica (DOT) 

publicou e distribuiu na rede municipal documentos que se articulam entre si. Em 

                                                           
26

  Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP - é uma avalia-
ção externa em larga escala da Educação Básica, aplicada, a cada ano, desde 1996, pela Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo. 
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2006, são lançados: ―Orientações Gerais para o Ensino de Língua Portuguesa e Ma-

temática do ciclo I‖ e ―Matrizes de Referência para a Avaliação do Rendimento Esco-

lar em 2007‖. Ademais, os documentos lançados caracterizam-se como uma propos-

ta curricular prescritiva que coloca o corpo docente e equipe gestora na condição de 

operacionalizar as metas do governo. 

 Na sequência, a Portaria SME nº 4.507, de 30 de agosto de 2007, instituiu na 

Rede Municipal de Ensino o Programa ―Orientações Curriculares: Expectativas de 

Aprendizagens e Orientações Didáticas‖ para a Educação Infantil e Ensino Funda-

mental.  

Inspiradas em experiências consideradas bem sucedidas, ao longo de 2007, 

ocorreu a elaboração das orientações curriculares que estabeleceram expectativas 

de aprendizagens. Essas expectativas são uma relação de conhecimentos que os 

jovens deverão saber, ao término de cada ano do ciclo. Assim definiu-se um currícu-

lo unificado para a rede municipal de São Paulo. 

O programa foi idealizado para subsidiar as escolas no processo de seleção 

dos conteúdos a serem desenvolvidos na primeira e segunda etapa da Educação 

Básica e em cada agrupamento/estágio da educação infantil da rede municipal e que 

precisam ser assegurados a todos os estudantes. As Orientações Curriculares nor-

tearão a reelaborarão do Projeto Pedagógico, bem como a adequação do material à 

realidade das Unidades Escolares.  

A composição do programa continha os seguintes documentos: 

 

I- Documento de Orientação Curricular: Expectativas de Aprendiza-
gens e Orientações Didáticas para o Ciclo I do Ensino Fundamental; 
II- Documentos de Orientação Curricular: Expectativas de Aprendiza-
gens e Orientações Didáticas para o Ciclo II do Ensino Fundamental, 
nas áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Histó-
ria, Geografia, Arte, Educação Física, Ciências e Inglês; 
III- Documentos de Orientação Curricular: Expectativas de Aprendi-
zagens e Orientações Didáticas para a Educação Infantil; 
IV- Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com ne-
cessidades educacionais especiais; 
V- Referencial para o trabalho com a diversidade étnico-racial. 
(SÂO PAULO, Portaria nº4. 507 de 30 de agosto de, 2007). 
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5.4. Orientações Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem 

para o Ensino Fundamental II, em Matemática 

 

O objeto principal desse estudo está focado no documento Orientações Curri-

culares e Proposição de Expectativa de Aprendizagem referente à segunda etapa do 

Ensino Fundamental II de Matemática. Material esse dirigido aos professores e pro-

fessoras envolvidos nesse emaranhado de conflitos estabelecidos na sala de aula, o 

principal lugar da aprendizagem escolar.  

Nilson Jose Machado, importante pesquisador na área de Educação Matemá-

tica, relata em uma teleconferência27 que a Matemática funciona como uma lingua-

gem articulada permanentemente com outras formas de expressão como as associ-

adas à tecnologia, por exemplo.  

Além disso, esse autor ressalta que o grande desafio dos professores e pro-

fessoras hoje é reencantar a Matemática. Segundo ele, a Matemática perdeu o 

charme.   Para ele, o resgate desse encantamento passa pelo enfrentamento de três 

desafios: o primeiro é superação do utilitarismo, apostando na riqueza das ideias 

matemáticas na formação pessoal. O segundo é retomar a importância das abstra-

ções. Para ele, as abstrações são necessárias, possibilitam ultrapassar a realidade. 

O reencantamento exige também superar um terceiro desafio: aproximar a Matemá-

tica da língua materna, as duas são muito próximas, se complementam. 

No ano de 2010, Maria das Mercês Ferreira Sampaio publica um relatório de 

análise de propostas curriculares de ensino fundamental e médio dos estados, mu-

nicípios e Distrito Federal, solicitada pelo Ministério da Educação (MEC), em 2009, 

tendo o estudo sido realizado no primeiro semestre de 2010. 

 

Das 27 unidades da federação ― 26 estados e o Distrito Federal ―, 
seis não enviaram propostas de ensino fundamental e uma não envi-
ou proposta de ensino médio. Assim, das 34 propostas para o ensino 
fundamental, 21 são de secretarias estaduais e as outras 13, de se-
cretarias de educação de municípios de capitais. Entre os documen-
tos enviados por municípios, foram escolhidas as propostas das capi-

                                                           
27

 Teleconferência proferida para os professores de matemática do ensino médio da rede pública estadual de 
São Paulo. 
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tais por formarem um conjunto equilibrado de propostas municipais 
por unidade da federação. (SAMPAIO, 2010, p.2) 
 

Dos documentos recebidos foram selecionadas 60 propostas curriculares, das 

quais, 34 de ensino fundamental e 26 de ensino médio dentre todas as recebidas. 

Constam desse relatório todas as propostas estaduais e municipais inspiradas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Seu trabalho traz uma síntese de todas as 

propostas, com seus principais eixos norteadores. 

Sampaio (2010) relata que para compreender as atuais propostas curriculares 

dos estados e municípios do Brasil para a educação básica é necessário ―situá-las 

num contexto de ideias, relações, demandas e prioridades” em que se originaram.  

A síntese das propostas criadas e implementadas por estados e municípios – 

inclusive as Orientações Curriculares do município de São Paulo – foram situadas 

em dois focos ―o caráter oficial desses documentos e a relação de sintonia e legiti-

midade das orientações que os fundamentam com princípios e práticas já presentes 

no contexto pedagógico‖. (SAMPAIO, 2010, p.7). 

Essas propostas trazem as marcas das orientações presentes nos parâme-

tros e diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. São propostas ofici-

ais criadas em diálogo com esses documentos. 

A favor ou contra aos encaminhamentos dados ao currículo no município de 

São Paulo, o fato é que sem uma definição própria daquilo que os estudantes devem 

aprender, cada professor utiliza diferentes documentos norteadores. Esse foi um dos 

fatores impulsionadores da elaboração de um currículo próprio para as escolas da 

rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. 

Além disso, mudanças se faziam necessárias no ensino municipal. Consta na 

apresentação das Orientações Curriculares a seguinte afirmação:  

A elaboração de documentos que orientam a organização curricular 
na rede municipal de ensino, explicitando acordos sobre expectativas 
de aprendizagem, vem se configurando como uma das necessidades 
apontadas pelos educadores, com a finalidade organizar e aprimorar 
os projetos pedagógicos das escolas.‖ (SÃO PAULO, SME/DOT, 
p.10, grifo nosso). 
 

Em conformidade com as aspirações dos educadores, as políticas públicas 

educacionais voltaram-se não apenas ao currículo prescrito, mas à sua regulação, 
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com vistas à qualidade do ensino. Não se trata de implementar um tratado pedagó-

gico ou um compêndio com aulas prontas, ―a ordenação e a prescrição de um de-

terminado currículo por parte da administração educativa é uma forma de propor o 

referencial para realizar um controle sobre a qualidade do sistema educativo‖. 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 118). 

O documento ―Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de A-

prendizagem de Matemática‖ está divido em cinco partes. Pode-se observar na pri-

meira e na segunda partes a apresentação e os fundamentos legais do programa, 

comuns a todas as disciplinas. Na terceira parte, tem inicio com as especificidades 

de Matemática. A articulação do documento com as finalidades da educação e os 

objetivos da Matemática para o ensino fundamental vem destacado nesta parte. Os 

organizadores da proposta de Matemática buscaram contemplar proposições apoia-

das na área de Educação Matemática e a prática que vem sendo utilizada nos últi-

mos anos, como é possível contemplar nos PCNs.  

Os quadros com as expectativas de aprendizagem do primeiro ao quarto ano 

do ciclo II do Ensino Fundamental vêm apresentados na parte quatro. Na sequência 

o documento, na parte cinco, são explicitadas as orientações didáticas e metodoló-

gicas com exemplos de planejamentos e discussões de natureza metodológica.  

As Orientações Curriculares propõem a construção de uma aprendizagem 

significativa. Aprendizagem essa que pressupõe um caráter dinâmico, que exige a-

ções de ensino direcionadas para o aprofundamento e ampliação dos significados 

elaborados a partir das suas participações nas atividades escolares. (SÃO PAULO, 

SME/DOT, 2007). 

Em uma palestra28, a Profª Dra.Célia Carolino Pires expôs propostas dos 

PCNs que estão contidas nas orientações curriculares. Das recomendações explici-

tadas no documento pode-se observar que 

- destacam a importância de superar a organização linear dos conte-
údos e a necessidade de explicitar as conexões entre eles, inspiran-
do-se na metáfora de construção do conhecimento como "rede".  
- incorporam, já no ensino fundamental, o estudo da probabilidade e 
da estatística e evidenciam a importância da geometria e das medi-
das para desenvolver as capacidades cognitivas fundamentais.  

                                                           
28

 Palestra publicada no Anais do VIII ENEM ( Encontro Nacional de Educação Matemática) realizado em Recife, 
de 15 a 18 de julho de 2004, na Universidade Federal de Pernambuco.  
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- indicam a Resolução de Problemas como ponto de partida da ativi-
dade Matemática e discutem caminhos para ―fazer Matemática‖ na 
sala de aula, destacando a importância da História da Matemática e 
das Tecnologias da Comunicação.  
- indicam a Resolução de Problemas como ponto de partida da ativi-
dade Matemática e discutem caminhos para ―fazer Matemática‖ na 
sala de aula, destacando a importância da História da Matemática e 
das Tecnologias da Comunicação.  
- apontam a importância de estabelecer conexões entre os blocos de 
conteúdos, entre a Matemática e as outras áreas do conhecimento e 
suas relações com o cotidiano e com os temas sociais urgentes.  
- não se limitam a apresentar rol de conteúdos, mas discutem algu-
mas orientações didáticas, analisando obstáculos que podem surgir 
na aprendizagem de certos conteúdos e sugerindo alternativas que 
possam favorecer sua superação. (PIRES, 2004, p.9). 

 

Os pressupostos norteadores da construção curricular em Matemática apre-

sentadas no documento prevê os cinco princípios de Bishop (1991).  O princípio da 

representatividade ressalta que a abordagem do conhecimento matemático deve 

exemplificar os diversos usos feitos pela sociedade dos estudos da Matemática, ou 

seja, a partir da área e não da disciplina. Como afirma Bishop (1991), o currículo de-

ve ocupar-se de uma maneira explícita e formal dos valores da cultura matemática, 

valores estes, normalmente, ignorados nas formulações explicitas dos conteúdos 

curriculares.    

 O segundo princípio trata do poder explicativo da matemática, em que o cur-

rículo deve enfatizar a matemática como explicação, pois, na escola, o conhecimen-

to deve ser apresentado como fenômeno cultural e como rica fonte de esclarecimen-

to. Desse modo, explica Alan Bishop, o currículo de matemática deve estar funda-

mentado de alguma forma no entorno tanto físico, como social dos estudantes, afinal 

―não existe nenhuma razão para a aspiração um currículo de aplicação universal‖. 

(BISHOP, 1991, p. 129, tradução nossa).  

Um formalismo comedido, mas que garanta aos estudantes o levantamento 

de hipóteses, a socialização de resoluções e o estabelecimento de regras é uma das 

bases pressupostas. Ao defender essa ideia, Bishop (1991) reitera o ponto de vista 

de que o currículo deveria objetivar o nível formal da cultura matemática, apontando 

as conexões com o nível informal e oferecendo uma introdução ao nível técnico. Re-

fletir as conexões entre as matemáticas e a sociedade atual, ou seja, de que forma 

os estudantes podem avançar, retirar tal contexto e poder aplicar em outro. 
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 O currículo deve ser acessível a todos os estudantes, com conteúdos possí-

veis de assimilação intelectual, vem expresso no princípio da acessibilidade. Para 

Bishop (1991), devem ser criadas oportunidades concretas de acordo com o interes-

se e antecedentes dos estudantes. Os conteúdos curriculares não devem estar fora 

da capacidade intelectual dos estudantes e que os materiais, situações e fenômenos 

a serem explicados não façam parte apenas da realidade de um grupo da socieda-

de. 

O principio da concepção relativamente ampla e elementar. Alan Bishop, 

(1991) ao tratar desse principio, elucida que o currículo deveria ter uma concepção 

ampla e elementar, ao mesmo tempo. Segundo esse autor, devem ser oferecidos 

vários contextos, porque o poder explicativo emerge da capacidade das matemáti-

cas possibilitarem a conexão entre grupos entre si de fenômenos aparentemente 

díspares. Assim, prefere-se um currículo que seja mais amplo e menos exigente do 

que um profundo e mais restrito. 

Está descrito nas Orientações Curriculares a necessidade de haver um equilí-

brio entre os blocos de conteúdos, sem aprofundar um em detrimento de outro, dan-

do prioridade não apenas a saberes utilitários, mas, também a outros inerentes à 

Matemática.  

A seleção e organização das expectativas de aprendizagem – entendidas 

como uma relação de conhecimentos que os estudantes deverão saber, após o en-

cerramento de cada ano do ciclo – obedeceram a alguns critérios de seleção que 

buscou como objetivo uma formação geral voltada ao desenvolvimento da cidadania.  

As Orientações Curriculares vieram da preocupação da Secretaria Municipal 

da Educação de garantir que todos os estudantes da rede municipal tivessem os 

mesmos direitos ao desenvolvimento e à aprendizagem. Nessa perspectiva, Sacris-

tán (2000) afirma que 

 

Na escolaridade obrigatória, o currículo costuma refletir um projeto 
educativo globalizador, que agrupa diversas facetas da cultura, do 
desenvolvimento pessoal e social, das necessidades vitais dos indi-
víduos para seu desempenho em sociedade, aptidões e habilidades 
consideradas fundamentais, [...]  (GIMENO SACRISTÁN, 2000, 
p.55). 
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A partir desse ponto de vista, foram selecionadas as expectativas de aprendi-

zagem, obedecendo a critérios emancipatórios.  

Um dos critérios considerados é o da relevância social, em que são observa-

dos procedimentos e atitudes matemáticas fundamentais para a compreensão de 

problemas e fatos da realidade. Ao definirem-se expectativas de aprendizagem, fo-

ram selecionados conceitos, procedimentos e atitudes potencializadores de habili-

dades, como investigar, argumentar, justificar, dentre outras. É a relevância para a 

formação intelectual do aluno e potencialidade para a construção de habilidades 

comuns. 

Outro critério é a potencialidade de estabelecimento de conexões interdisci-

plinares e contextualizações. Essas expectativas de aprendizagem exploram concei-

tos que possibilitam inter-relações entre o conhecimento e situações cotidianas, bem 

como contextualizações históricas e culturais.   Acessibilidade e adequação aos inte-

resses da faixa etária reforçam a utilização e construção de expectativas que pro-

movam o interesse e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem dos estu-

dantes. 

As expectativas de aprendizagem por ano estão dispostas por blocos temáti-

cos que devem ser articulados nos planejamentos. Os quadros de expectativas vêm 

acompanhados de comentários para auxiliar o trabalho em sala de aula. 

O documento abrange orientações metodológicas e didáticas, de modo a faci-

litar o uso das expectativas de aprendizagem nas salas de aula. Reforça a importân-

cia do diagnóstico para verificar se os objetivos estão sendo atingidos, bem como 

avaliar o funcionamento das situações didáticas. Desse modo, podem ser realizados 

ajustes e reorientação das atividades, se necessário. 

O planejamento do tempo e a gestão do trabalho com os conteúdos vêm des-

tacados nas orientações curriculares de Matemática. Quadros com exemplos da dis-

tribuição bimestral das expectativas de aprendizagem estão no documento, com o 

intuito de auxiliar os professores a preparem suas aulas. 

Outro importante recurso considerado nas orientações curriculares é a história 

da matemática. Dante (2009) aponta a utilização da história da Matemática como 

uma ferramenta interessante de contextualização, pois enfoca a ―evolução das cri-

ses pelas quais determinados conceitos matemáticos passaram ao longo da Histó-
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ria‖.  Desse modo, recuperam-se os processos utilizados para solucionar problemas. 

Na mesma direção, num dos principais inspiradores desse documento, os Parâme-

tros Curriculares Nacionais de Matemática, se afirma que 

 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar ne-
cessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os concei-
tos e processos matemáticos do passado e do presente, o professor 
tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais favorá-
veis do aluno diante do conhecimento matemático. (BRASIL, 
MEC/SEF, 1997, p.34). 
 

Em muitos casos, a história da Matemática pode contribuir para o esclareci-

mento de ideias matemáticas construídas pelos alunos, expondo as origens dos co-

nhecimentos, de modo a contribuir com a formação de um olhar mais critico sobre o 

conhecimento. 

Outro recurso apresentado nas Orientações Curriculares de Matemática é o 

da Etnomatemática29·. A partir das criticas sociais acerca do ensino tradicional da 

Matemática, a Etnomatemática propõe como ponto de partida os conhecimentos ma-

temáticos do grupo cultural, ao qual os alunos pertencem, aproveitando, assim, am-

plamente o conhecimento extraescolar dos estudantes. Ubiratan D‘Ambrosio afirma 

que  

 

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais 
como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, clas-
ses profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades in-
dígenas, e tantos outros grupos que se identificam por objetivos e 
tradições comuns aos grupos. (D‘AMBROSIO, 2005, p.9). 
 

Para Dante (2009), Etnomatemática é a arte ou técnica de explicar, de conhe-

cer, de entender, nos diversos contextos culturais. Procura entender o fazer/saber 

matemático, ao longo da história da humanidade, em contextos de diferentes gru-

pos, comunidades, povos e nações.  

A proposição da Etnomatemática e da história da matemática como caminhos 

para a compreensão e a significação da matemática está presente nas Orientações 

Curriculares para lembrar ao corpo docente do município de São Paulo a necessida-

                                                           
29

 Linha de investigação criada e desenvolvida pelo educador matemático brasileiro Ubiratan D’Ambrosio.  
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de de articular as aprendizagens escolares com o contexto de vivência dos estudan-

tes.  O documento Orientações Curriculares de Matemática aponta a Etnomatemáti-

ca como um possível caminho para o ensino desse componente curricular. Nesse 

sentido, esse material expressa que  

 

[...] em cada escola, em cada sala de aula, é preciso identificar as ca-
racterísticas do contexto cultural e social e como a Matemática neles 
está presente, de modo a articular as aprendizagens que o aluno 
constrói na escola a esse contexto. (SME/DOT, 2007, p.75). 

 

O uso das tecnologias como computadores, softwares, internet, calculadoras 

aparece como recurso auxiliar da aprendizagem, devendo os professores empregar 

em seus trabalhos pedagógicos. São ferramentas essenciais na promoção de uma 

aprendizagem significativa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática ressaltam que estudos 

e experiências têm demonstrado que o uso da calculadora, por exemplo, pode moti-

var a realização de tarefas exploratórias e de investigação. As tecnologias constitu-

em um dos principais agentes de transformação da sociedade, desse modo 

 

[...] a utilização desses recursos possibilita motivar o aprendizado, 
aplicar e exercitar o que se aprendeu investigar, para fazer descober-
tas, etc. Além disso, em uma sociedade que se torna cada vez mais 
complexa, a escola precisa preparar indivíduos que sejam capazes 
de utilizar diferentes tecnologias. (IMENES; LELLIS, 2002, p.10). 
 

 As Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem 

enfatizam também as atividades de leitura e escrita nas aulas de Matemática. Afinal, 

ler e escrever são um compromisso de todas as áreas e não se pode esquecer que 

o marco inicial dos documentos curriculares foi o Programa Ler e Escrever, iniciado 

em 2005. As dificuldades de leitura e escrita são um obstáculo para a aprendizagem 

matemática.  

Na apresentação dos objetivos, os Parâmetros Curriculares Nacionais do en-

sino fundamental, está salientado que os estudantes devem ser estimulados a explo-

rar e interpretar, em diferentes contextos do cotidiano, como também em outras á-

reas do conhecimento. Devem aprender a conjecturar, descrever, apresentar resul-



91 
 

 

tados, argumentar, portanto o uso o uso da linguagem oral e escrita é fundamental 

para o estabelecimento dessas relações.  

Alguns relatos de práticas que envolvem o desenvolvimento da leitura nas au-

las de Matemática podem ser encontrados no documento ―Referencial para o de-

senvolvimento da competência leitora e escritora de Matemática‖. São atividades 

comentadas de Matemática que contribuem para o desenvolvimento da capacidade 

de leitura e escrita essencial em todas as disciplinas. Esse material vem articulado 

com o ―Referencial para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no 

ciclo II do Ensino Fundamental‖, lançado em 2006. 

Assim, as atividades curriculares vêm articuladas com leituras de livros, utili-

zação de jornais e revistas, nas salas de leitura, salas de informática e na própria 

sala de aula, de modo a considerar três aspectos da comunicação nas aulas de Ma-

temática: o diálogo, a leitura e a escrita.  

A utilização das modalidades organizativas nas aulas de matemática vem e-

xemplificada, devido ao enriquecimento que essa organização traz para as salas de 

aula. As modalidades organizativas são divididas em três blocos: atividades perma-

nentes, sequências didáticas e projetos didáticos. Planejar o uso dos três exige or-

ganização do tempo, conhecimento do conteúdo e uma visão global do processo. É 

como uma rede interligada que deve ser projetada e prevista com grande antece-

dência.  

Tratando-se da caracterização dos elementos centrais do currículo de Mate-

mática referentes ao ensino fundamental, as Orientações Curriculares e Proposição 

de Expectativas de Aprendizagem consideram a distribuição dos conteúdos por blo-

cos temáticos, a serem interligados por temas.  A interligação dos campos dos nú-

meros, das operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da in-

formação devem ser interligados de forma a proporcionar uma melhor compreensão 

da Matemática e da realidade. Dentro do tratamento de questões de natureza didáti-

ca, destaca-se o aporte da teoria dos campos conceituais. Vergnaud retoma os prin-

cípios de Piaget, porém, adota como referência o conteúdo do conhecimento.  

[...] a teoria dos campos conceituais é uma teoria cognitivista que vi-
sa fornecer um quadro coerente e alguns princípios de base para o 
estudo do desenvolvimento e da aprendizagem de competências 
complexas, notadamente daquelas relevando das ciências e das téc-

nicas. (VERGNAUD, 1990, p 10 ). 
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Os estudos de Vergnaud trazem resultados consideráveis em torno da resolu-

ção de problemas. Para esse pesquisador  

 
 [...] a dificuldade de um problema não está diretamente relacionada 

à operação requisitada para a solução; assim nem sempre proble-
mas que se resolvem por adição são os mais fáceis para as crianças 
do que outros que se resolvem por subtração, como muitas vezes se 
imaginava. (apud SÃO PAULO, SME/DOT, 2007, p.105). 
 

Esse estudo está direcionado para um trabalho conjunto dos problemas do 

campo aditivo com os do campo subtrativo. O mesmo ocorre com problemas do 

campo multiplicativo e dos que envolvem a divisão. É através de situações e pro-

blemas para resolver que um conceito adquire sentido para o aprendiz.  

Em relação ao pensamento geométrico, o destaque é para as contribuições 

do modelo Van Hiele. Definido por Dina Van Hiele Geldof e seu marido Pierre Marie 

Van Hiele, esse modelo foi estruturado sobre as dificuldades apresentadas por seus 

alunos do curso secundário, na Holanda. Identifica o progresso na aprendizagem 

dos alunos como nível de maturidade geométrica. Os autores inferiram que os estu-

dantes avançam segundo uma sequência de níveis de compreensão de conceitos, 

enquanto aprendem geometria. 

O modelo de Van Hiele concebe cinco níveis de desenvolvimento geométrico 

agrupados em: visualização, análise, dedução informal, dedução formal e rigor. 

No nível da visualização, a avaliação das figuras se dá pela aparência. Os a-

lunos que se encontram nesse nível apenas reconhecem ou reproduzem figuras, 

reconhecem as formas, não as propriedades. No segundo nível, chamado nível de 

análise, os alunos percebem características das figuras e conseguem perceber al-

gumas propriedades. Dedução informal, o terceiro nível, as propriedades das figuras 

são logicamente ordenadas. Na dedução formal, a construção das definições se ba-

seia na percepção, pois os estudantes entendem e realizam construções formais. 

Chega-se à compreensão lógico-matemática, capacidade para ter uma visão global 

da área que se está estudando. O rigor, nível mais elevado, é alcançado por poucos 

alunos, trata-se de aspectos abstratos formais da dedução. Os estudantes conse-

guem estabelecer teoremas em diversos sistemas e comparação dos mesmos. 

Consta no documento que seria desejável que no ensino fundamental a construção 

dos conhecimentos ocorresse até o nível três. 
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 Em relação ao conhecimento algébrico, aparece no documento Orientações 

Curriculares de Matemática uma categorização de erros na álgebra, apontando al-

guns temas algébricos de erros reincidentes. Vem comentado também que o erro é 

quase uma necessidade devido à passagem para uma nova situação, envolvendo 

incógnitas.  

 Quanto aos recursos didáticos, o documento dá exemplos de materiais mani-

puláveis que podem ser utilizados nas escolas. Sólidos geométricos, geoplanos, 

tangrans, poliminós, instrumentos de medida são materiais que permitem aos estu-

dantes a realização de experimentos. Há também softwares disponíveis, bem como 

a utilização da internet. Os alunos podem utilizar calculadoras, computadores, dentre 

outros, que são materiais mais acessíveis. 

Finalmente, as Orientações Curriculares tratam dos instrumentos de avalia-

ção. Inicia-se no diagnóstico para avaliar os conhecimentos prévios, com a utilização 

de fichas com indicadores, que os alunos podem ajudar a preencher. Chama aten-

ção para a importância da autoavaliação no desenvolvimento da autonomia do estu-

dante. Comenta-se sobre o uso de portfólios por reunir qualidades processuais e 

trabalhar com múltiplas relações com o saber. As provas escritas tiveram também 

espaço como importante instrumento de avaliação, desde que não seja o único e 

seja elaborada de modo variado que contemple várias formas de questões. 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 
Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, 

a seus desafios, são saberes necessários a prática educativa. 
(FREIRE).  

 

 

Currículo e formação docente são os eixos centrais dessa pesquisa, na qual 

se procurou responder à seguinte questão: em que medida as Orientações Curricu-

lares e proposição de expectativas de aprendizagem do ensino fundamental do ciclo 

II de Matemática contribuem para formação continuada dos professores de Matemá-

tica em uma escola da rede municipal de São Paulo?  

Essa questão desdobrou-se em outras questões que emergiram no percurso 

da pesquisa: quais os impactos causados pelo material prescrito no trabalho dos 

professores e professoras de Matemática entrevistados da escola municipal, campo 

da pesquisa?  Busca-se, portanto, identificar se houve mudanças na prática desses 

docentes, com a implementação das Orientações Curriculares e proposição de ex-

pectativas de aprendizagem de Matemática. 

A procura de respostas para essas questões permitiu uma reflexão a respeito 

da implementação das Orientações Curriculares e expectativas de aprendizagem na 

escola em questão, na disciplina de Matemática. A trajetória dessa investigação 

permitiu um diálogo prático, reflexivo, gerador de dados e evidências, de conflitos, 

avanços e dificuldades entre a própria formação e a ação docente. Procurou-se es-

tabelecer um diálogo do modo freireano com os colaboradores do estudo. Diálogo, 

para Paulo Freire, acontece em relações horizontais que se estabelecem a partir de 

uma escuta atenta. Nesse sentido escutar  

 

[...] significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que 
escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferen-
ças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija 
de quem realmente escuta sua redução ao que o outro fala.  Isso não 
seria escuta, mas autoanulação. A verdadeira escuta não diminui em 
mim, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de 
me posicionar. (FREIRE, 2000, p.135). 
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Este capítulo terá duas vertentes. A primeira versará sobre a voz de três cola-

boradores que fazem parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação 

do município de São Paulo. A voz  e a prática de três professoras e dois professores 

de Matemática da rede pública municipal de ensino compuseram o grupo docente de 

colaboradores da segunda vertente.  

Uma aproximação mais cuidadosa com os professores e professoras de Ma-

temática oportunizou conversas francas sobre o cotidiano da sala de aula e com isso 

busquei reconstruir com o grupo o percurso da implementação curricular nessa es-

cola. Emergiram desses relatos não apenas o contexto de implementação das Ori-

entações Curriculares, como também a introdução dos Cadernos de Apoio e Apren-

dizagem que foram implementados na rede municipal, após as Orientações Curricu-

lares. 

As avaliações institucionais30, como a Prova Brasil, a Prova São Paulo e a 

Prova da Cidade, que avaliam periodicamente o sistema municipal da cidade de São 

Paulo, têm apresentado índices abaixo do esperado nas provas de Matemática e 

Língua Portuguesa.  

É fato que fatores sociais e culturais estão atrelados à aprendizagem, mas 

não é mais possível que alunos e alunas cheguem ao último ano do Ensino Funda-

mental sem dominar o sistema alfabético e sem desenvolver as mínimas habilidades 

matemáticas. 

Nas tentativas de responder aos questionamentos dessa pesquisa, foi cons-

truído um caminho metodológico formado por cinco entrevistas semiestruturadas, um 

grupo focal, concomitante com a análise de documentos, com o intuito de clarificar o 

problema norteador desse estudo. 

                                                           
30 Os estudantes da rede municipal são submetidos à Prova Brasil: avaliação para diagnóstico em larga escala, 

realizada de dois em dois anos, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep/MEC). Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 
brasileiro, a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. A Prova São Paulo é um dos ins-
trumentos que compõem o Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da Rede Municipal de 
Ensino de São Paulo. Trata-se de uma avaliação externa e de larga escala.  Avalia, de acordo com sua especifici-
dade, a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. A Prova da Cidade é um instrumento criado pelo 
Núcleo de Avaliação Educacional e a Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica. É uma prova padronizada, 
com caráter externo e realizada em larga escala, cujas propostas de elaboração, aplicação, correção e interven-
ção estão mais próximas dos profissionais que atuam nas escolas. 
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As entrevistas ficaram divididas sob duas dimensões: participação na produ-

ção do material e implementação do material na sala de aula. Assim, o procedimento 

de análise do conteúdo da pesquisa envolveu dois momentos: o primeiro reflete so-

bre o envolvimento de educadores que fazem parte da equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. O outro momento consistiu em registrar e or-

ganizar as falas dos professores e professoras da Escola Municipal de Ensino Fun-

damental escolhida para a pesquisa a respeito da implementação das Orientações 

Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem em Matemática. 

A leitura atenta dos dados recolhidos das entrevistas, do grupo focal e da 

análise documental fez surgir categorias que emergiram da semelhança nas respos-

tas obtidas.  

O meu envolvimento com a escola pesquisada nasceu no ano de 2001, quan-

do assumi o cargo de professora titular de Matemática. Naquela época, existiam du-

as categorias de professores efetivos: o professor titular e o professor adjunto31. A 

própria caracterização dos professores adjuntos sugere uma grande rotatividade. As 

idas e vindas dos professores adjuntos favoreciam a formação de grupos restritos na 

escola, formados por professores titulares.  

 No ano de 2006, iniciou-se na escola pesquisada, juntamente com toda a re-

de municipal, o processo de análise das Orientações Curriculares. Isso ocorreu nos 

horários coletivos, mais especificamente na Jornada Especial Integral (JEI), atual 

Jornada Especial Integral de Formação (JEIF). Como, na época, minha jornada era 

a básica, a Jornada Básica (JB), eu não participava dos horários coletivos; desse 

modo, toda a discussão ocorrida no horário coletivo não chegou até mim. Não houve 

por parte da Coordenadora Pedagógica da época a devida articulação para que mi-

nimamente todo o corpo docente participasse da discussão. Em sua entrevista, 

GT132 confirma o relato que trago da discussão na escola. 

                                                           
31

 No município de São Paulo, o Professor Adjunto, apesar de ser concursado, não era titular de aulas ou clas-
ses. Sua função era a de substituir professores titulares, quando estes por algum motivo não estavam no exer-
cício de suas aulas ou classes. Eram lotados nas Diretorias de Ensino. A Lei 14.660, de 26 de dezembro de 2006, 
reorganiza o Quadro dos Profissionais da Educação com as respectivas carreiras e os professores adjuntos con-
cursados tornaram-se titulares. 
32

 As pessoas que concederam entrevistas foram identificadas na tese da seguinte maneira: os colaboradores 
da área técnica foram nomeados por GT1, GT2 e GT3 (GT de gestão técnica). Os docentes tiveram seus nomes 
substituídos por entidades da mitologia grega. 
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As expectativas saíram em 2007, mas toda a construção se deu no 
ano de 2006. A primeira versão saiu em 2006 e foi para as escolas, 
todas as escolas da rede, que, na época, deveria ser por volta de 
umas 400 escolas. Os professores fizeram as discussões, seja da 
expectativa de Matemática, de Língua Portuguesa, Natureza e Soci-
edade de História e Geografia e todo esse material retorna no final 
do ano para a Secretaria.  (GT1). 
 

Na minha experiência pessoal, pude observar que o material era objeto de es-

tudo pelos docentes das diversas áreas apenas nos períodos de planejamento e re-

planejamento, o que impediu uma aproximação maior dos professores e professoras 

com o material. Assim, o interesse pelas Orientações Curriculares veio do empenho 

individualizado dos professores e professoras.  

Roldão (2001), em diálogo com Alarcão (2010), afirma que a escola vem sen-

do organizada, há muitos anos, de acordo com quatro princípios: homogeneidade, 

segmentação, sequencialidade e conformidade. Com efeito, o processo de apropria-

ção dos documentos curriculares se torna moroso e os espaços de discussão nem 

sempre contemplam as possibilidades de adequações curriculares. 

Aos poucos, o corpo docente da escola foi se empoderando do conteúdo da 

proposta curricular, embora, na minha prática, pudesse observar que nem todos uti-

lizavam as orientações previstas em sala de aula. Nessa direção, Alarcão (2010) 

ressalta que o conhecimento do currículo compreendido em suas áreas disciplinares 

e não disciplinares, bem como a estrutura dos programas previstos devem integrar a 

organização das atividades formativas das escolas. 

Da análise das entrevistas concedidas por membros da equipe técnica da Se-

cretaria Municipal de Educação, de um grupo focal com professores e professoras 

de matemática de uma escola da rede municipal que participaram direta ou indire-

tamente da produção e/ou implementação das Orientações Curriculares de Matemá-

tica para o ciclo II emergiram aspectos marcantes que reiteradamente surgiram, ao 

entrevistá-los.  Assim, a categorização dos dados surgiu das análises das diversas 

leituras dos depoimentos dos colabores desse estudo. Desse modo, a categorização 

se dá pela similitude de opiniões coletadas das entrevistas.  
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6.1. Contando a história do documento Orientações Curriculares e proposição 

de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II Ma-

temática, na rede municipal de ensino de São Paulo: a voz dos idealizado-

res 

 

Por força de lei, se estabeleceu a competência da União, em colaboração 

com Estados Federativos, Distrito Federal e Municípios, de definir diretrizes para 

nortear os currículos, de modo a assegurar uma formação básica comum. Esse dis-

positivo legal conduziu à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Curriculares. (PIRES, p.5, 2004). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática vão expressar as con-

tribuições da Educação Matemática, voltada para a compreensão do mundo e a re-

solução de problemas. 

 

[...] é importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e indis-
sociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, 
na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo 
do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana 
e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de co-
nhecimentos em outras áreas curriculares. (BRASIL, MEC/SEF, p.21, 
1997). 
 

Foi a elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

que inspiraram a construção de propostas curriculares em nível estadual e munici-

pal, em várias partes do Brasil. 

 

De certa maneira, o documento da secretaria municipal se insere 
nesse contexto de propostas locais que foram feitas a partir dos pa-
râmetros. Outro motivo que eu acho que levou a secretaria municipal 
à elaboração dessas orientações curriculares foi o fato de que eles 
estavam implementando na rede uma série de avaliações locais co-
mo a Prova São Paulo e a Prova da Cidade. (GT3). 
 

Nas entrevistas realizadas no desenvolvimento dessa pesquisa, duas depoen-

tes relataram uma pesquisa anterior ao programa Ler e Escrever, que, segundo elas, 

desencadeou esse grande movimento em torno do currículo na rede municipal de 
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São Paulo. Pesquisa essa realizada, antes de 2006, com estudantes do ciclo I, em 

algumas escolas da DRE Vila Prudente. 

 

A primeira coisa que a gente fez foi em função dos resultados que tí-
nhamos de uma pesquisa que foi feita na região da Vila Prudente-
Sapopemba, que nessa época era uma diretoria. Levantamos em 
nossa pesquisa que aproximadamente 40% das crianças, ao chega-
rem ao terceiro ano, não sabiam ler e escrever. (GT1). 
 
Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa, uma pesquisa qualitati-
va. Nós recebemos orientação na época  de uma professora de uma 
Universidade de Campinas. Então, nós da DRE Vila Prudente fize-
mos essa pesquisa qualitativa com algumas escolas sobre o número 
de crianças retidas no 3º ano. A condição de aprendizagem dessas 
crianças e as razões da não alfabetização dessas crianças. (GT2). 
 

De acordo com GT2, essa pesquisa foi realizada em 2003 e 2004 e o resulta-

do mostrou um número imenso de crianças não alfabéticas: ―lá no inicio eram 30 a 

40% dos alunos pesquisados‖. A depoente GT1, em relação à situação exposta, re-

lata que 

Percebemos que essa situação de alguma forma acarretava também 
um descompasso no trabalho com a Matemática. Sem a competên-
cia de leitor e escritor suficiente, os meninos não tinham também 
competência na resolução de problemas, porque comprometia todo o 
trabalho que o professor ia realizar nessa área. (GT1) 
 

 
Um conjunto de mediadores curriculares foram criados, desde a implementa-

ção do programa Ler e Escrever, em 2005. Paralelamente aos mediadores, fez-se 

necessário regular a aprendizagem para verificar a aprendizagem dos alunos e alu-

nas da rede de forma a dar subsídios à Secretaria Municipal de Educação nas to-

madas de decisões junto às políticas públicas de educação.  

O cruzamento das informações obtidas com os relatos dos colaboradores da 

área técnica aponta convergências, que originaram categorias que contribuíram para 

dar objetividade à compreensão e interpretação dos relatos. A primeira categoria 

elencada como ponto de partida é a ―participação planejada na elaboração dos me-

diadores de currículo‖.  

 

Eles estavam organizando uma avaliação própria. E acho que os di-
rigentes perceberam que havia uma incongruência no fato de como é 
que vamos avaliar se não definimos claramente o que se espera que 
os estudantes aprendam em cada ano da escolaridade. (GT3). 
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O debate em torno dos resultados advindos de avaliações externas funda-

mentou também essa reorganização curricular. 

 

A ideia era continuar com o foco na construção do sistema de escrita 
e também trabalhando este aspecto da Matemática. Vinculado a todo 
esse trabalho começamos a produção das Expectativas de Aprendi-
zagem. As expectativas saíram em 2007, mas toda a construção se 
deu no ano de 2006. A primeira versão saiu em 2006 e foi para as 
escolas, todas as escolas da rede, que na época deveria ser em vol-
ta de umas 400 escolas. (GT1). 
 
Eu sei que participaram da construção do documento, o pessoal da 
secretaria, com assessoria de boa parte de especialistas dentro das 
áreas e houve participação de um pessoal que esteve no MEC, ante-
riormente que estava à frente da secretaria na época, mas não sei 
maiores detalhes, porque não participei. Eu sei que a rede foi ouvida, 
fizeram alguns grupos com professores e fizeram representação. Te-
ve um grande movimento. (GT2). 
 
Foi composta uma equipe de assessores de várias áreas de ensino. 
Eu coordenei essa equipe e o processo foi o de elaboração de um 
texto preliminar que fosse encaminhado para as escolas para uma 
análise e o que voltou dessa análise das escolas foi tabulado e serviu 
de base para a reformulação do documento na sua segunda versão, 
que foi depois mandada para as escolas na forma impressa. (GT3). 
 

A primeira versão preparada em 2006 foi para as escolas para análise e dis-

cussão. Segundo a diretora da DOT/SME, a discussão foi aberta para os professo-

res e professoras da rede. Na escola pesquisada, participaram da discussão apenas 

os docentes que faziam parte do horário coletivo, menos da metade do corpo docen-

te da escola. 

 A esse respeito a coordenadora geral das Orientações Curriculares e proposi-

ção de expectativas de aprendizagem relata que, primeiramente, discutiu-se a vali-

dade ou não da existência do currículo. Assim, foi possível observar que 

[...] alguns professores falavam da importância da secretaria definir 
esse marco para orientar melhor o trabalho deles, para dar uma iden-
tidade maior para própria secretaria para as escolas da secretaria 
municipal. E grupos se opondo radicalmente à existência de qualquer 
tipo de diretriz, por entenderem que estas diretrizes são camisas de 
força que tolhem o trabalho do professor. (GT3). 

 

A discussão versa em torno de como deve ser um currículo. Gimeno Sacris-

tán (2000) define currículo como um ―projeto seletivo de cultura‖ que se torna reali-

dade dentro das condições das escolas. Por este ponto de vista, o currículo assenta-
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se em ―um panorama adequado para analisar em toda sua complexidade a qualida-

de da aprendizagem pedagógica que ocorre nas escolas, porque se nutre dos con-

teúdos que compõe os currículos‖. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p.34). 

A Prefeitura já trabalhava de forma mais aberta e as escolas definiam o que ia 

ser ministrado aos alunos e alunas em conformidade com o projeto pedagógico e os 

livros didáticos.  

Outras tentativas de mudança curricular foram esboçadas e até estabelecidas 

por algum tempo na rede municipal de ensino de São Paulo, mas, não tiveram conti-

nuidade em outras administrações. Assim, com a elaboração das Orientações Curri-

culares, mais uma vez, surge a polêmica da existência ou não de um currículo pres-

crito. 

Gimeno Sacristán (2000) coloca o currículo prescrito em um primeiro nível, 

em que as regulações são inexoráveis. Para ele, existe algum tipo de prescrição ou 

orientação que é fundamental, principalmente, na escolaridade obrigatória. Diz res-

peito a aspectos referenciais e históricos que servem como ponto de partida na ela-

boração de materiais, bem como no controle do sistema. 

Nessa direção, constitui-se como categoria ―a importância de diretrizes na 

constituição do currículo‖. Essa categoria surgiu, quando os depoentes discorreram 

sobre a necessidade de haver um direcionamento curricular para o ensino e apren-

dizagem. 

 
As orientações curriculares, eu penso que elas são o documento nor-
teador do trabalho e dá clareza, visibilidade, dá proposta, dá rumo 
para sua atuação, seja ela ou diretamente na área ou de forma geral 
na gestão da instituição. Então, é esse o subsídio, aporte tanto teóri-
co, a teoria do conhecimento, a proposta de ensino, de aprendiza-
gem, enfim é esse o documento que orienta o nosso trabalho. Nesse 
sentido sim, no sentido especifico de área. (GT2). 
 
Numa rede de quase 555 escolas. Imagina se cada uma das 555 es-
colas que pertencem a um sistema fizer o que quer. Porque se for 
assim, que unidade você tem dentro do sistema? O que une estas 
escolas, em termos de pertencimento?  Essa é uma questão que eu 
acho que é muito importante. Isso não significa que vamos engessar 
o currículo da escola, porém, algumas coisas é preciso que nos u-
nam. (GT1). 
 
Agora, não se conhecem experiências mesmo em outros países, em 
que cada um faz o que quer. Nas minhas pesquisas, desenvolvo es-
tudos comparados entre países, não por meio das avaliações, mas 
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por meio dos currículos prescritos e praticados. Nos países que vão 
melhor tem currículo obrigatório. (GT3). 
 

Quando o documento criado pela equipe técnica chega às escolas para análi-

se, muito do que se havia feito foi questionado e criticado por boa parte dos profes-

sores e professoras de Matemática da rede. 

 

Com relação especialmente à Matemática, a devolutiva mostrou al-
guns problemas já bastante conhecidos. Como, por exemplo, uma re-
jeição muito grande a todas as expectativas de aprendizagem rela-
cionadas à Geometria, a Espaço e Forma. Então, havia uma tendên-
cia muito grande sempre a limitar, a não ter tanta coisa em Geome-
tria; limitar as expectativas referentes à Geometria com argumentos 
de que aquilo é muito difícil para os alunos. (Depoente – GT3). 
 

A coordenadora geral das orientações curriculares e também participante ati-

va da organização dos materiais de Matemática comenta em seu depoimento que, 

apesar dos muitos trabalhos já realizados de modo a resgatar o ensino da Geome-

tria, ―prevaleceu, assim como já tinha acontecido na época dos parâmetros, uma 

grande rejeição com relação aos temas de Geometria‖. (GT3).  

O material de Matemática revisado pelos professores e professoras era um 

indicador importante da necessidade de formação. Indicava para a equipe como se 

faria a discussão disso.    

 

Primeiro, para a compreensão daquilo que estava sendo proposto no 
documento, porque se vem um retorno dessa natureza e você está 
retirando uma parte do conhecimento que você tem do cotidiano, a 
relação que você tem de deslocamento e localização são fundamen-
tais para o sujeito no seu cotidiano e, por outro lado, também um tra-
balho com figuras tridimensionais e com figuras bidimensionais que 
também fazem parte do nosso cotidiano. (GT1). 
 

Conhecer as estruturas e as propriedades é fundamental para a compreensão 

e a assimilação dos referenciais de Matemática. Não era possível, simplesmente, 

retirar conteúdos fundamentais para vivência dos sujeitos em sociedade. Surge en-

tão a necessidade de um sério diálogo com os professores e professoras, bem como 

promover espaços de formação. De alguma forma, se fazia necessário compartilhar 

com o corpo docente de Matemática a perspectiva da Educação Matemática na atu-
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alidade, bem como a importância de ser trabalhada nas salas de aula da rede muni-

cipal.  

Shulman (2001, p.12) afirma que o professor, para o desenvolvimento de sua 

tarefa, deve primeiramente ter conhecimento do assunto ensinado. Deve também 

conhecer o currículo e os materiais e programas com destreza, pois servem de ―fer-

ramentas para o oficio docente‖.  

 
Um professor é um membro de uma comunidade acadêmica. Deve 
entender as estruturas da matéria ensinada, os princípios de 
organização conceitual como, também, os princípios de investigação 
que ajudam a responder a dois tipos de questões em cada campo: 
quais são as ideias importantes e habilidades neste campo? De que 
maneira aqueles que geram conhecimentos nesta área incorporam 
as novas ideias e descartam as deficientes? (SHULMAN, 2001, p.14, 
tradução nossa). 
 

Assim, Shulman nos remete a uma reflexão em torno da formação inicial. 

Essa formação inicial dos docentes da rede, de certo forma, tem sido precária, de 

modo a interferir negativamente na compreensão da proposta.  

Os materias produzidos para a rede municipal, ao chegarem à escola, cruzam 

com diversos obstáculos. De acordo com as formadoras entrevistadas, tanto a 

formação inicial como a formação continuada nem sempre favorecem novas 

propostas de ensino. Para a depoente GT1, existe um distanciamento entre a 

formação inicial e as necessidades da rede. Quando os professores ou professoras 

assumem a docência na rede pública, estão sozinhos para organizar o trabalho. 

 
Vamos pensar em Matemática, nas estruturas Matemáticas. Como é 
que se viabiliza isso na questão didática metodológica? Então o cara 
sabe muito de Álgebra, sabe bastante sobre o trabalho de Funções, 
mas como é que eu faço, traduzo isso para o meu aluno que é lá do 
6º ano, ou como é que eu faço isso com o meu aluno do 7º e 8º ano?  
(GT1). 

 

Para a rede pública municipal fica muito difícil trabalhar formação inicial e con-

tinuada. É nessa direção que a Universidade está distanciada da realidade. 

 

[...] a gente vai percebendo o distanciamento da formação inicial e 
que ela é fundamental para que o professor possa compreender o 
trabalho que ele precisa desenvolver, porque senão ele não conse-
gue fazer nenhum tipo de intervenção, à medida que o aluno faz uma 
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escrita dessa. Como é que eu faço, enquanto professor, para ajudar 
esse menino a sair desse lugar em que ele está? (GT1). 

 

Em 2007, a partir da discussão realizada em torno das Orientações Curricula-

res pela rede pública, o documento é reorganizado, impresso e levado à prática na 

rede. 

O momento seguinte foi o momento de primeira distribuição de mate-
rial e isso foi feito junto com uma formação que incluiu a produção de 
um conjunto de vídeos feitos pela Fundação Padre Anchieta em que 
os componentes curriculares, as diversas áreas: o Português, a Ma-
temática, História, Geografia, Artes e Educação Física e Língua In-
glesa elaboraram vídeos. O propósito daqueles vídeos era tematizar 
alguns itens do documento. (GT3). 

 
Assim, o documento vai de alguma forma ser implementado na rede. 
Em 2007, o que é que foi feito? Foi feita a organização de grupos de 
referência na rede, que discutem o próprio documento das orienta-
ções curriculares com a função de dialogar com o referencial da 
competência leitora e escritora, que sai em Língua Portuguesa, mas 
que as áreas começam a conversar. (GT1). 

 

Os grupos de referência discutem e refletem em torno das competências ne-

cessárias para leitura e escrita em Matemática, História, Ciências, Geografia, Artes e 

assim por diante. Esses referenciais apresentam a prática tematizada. São orienta-

ções didáticas em torno da leitura e da escrita nos diversos componentes curricula-

res.  

O referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora 

e escritora no ciclo II do ensino fundamental é outro mediador de currículo elaborado 

por grupos de referência. Trata-se de um caderno com orientações didáticas, elabo-

rado para contribuir com o debate da equipe pedagógica das escolas sobre a leitura 

e a escrita como um compromisso de todas as áreas.  

As reflexões iniciadas no referencial de Matemática dizem respeito à articula-

ção da leitura com os conteúdos de Matemática, para, depois, apresentar relatos de 

práticas de leitura que se ajustam às Orientações Curriculares de Matemática.  

 A publicação dos relatos de práticas apresentou-se como uma estratégia di-

dática para mostrar à coordenação e ao corpo docente das escolas da rede situa-

ções de leitura, nas aulas de Matemática, estabelecendo ligações com as Orienta-

ções Curriculares. Em teleconferência exibida para professores e professoras da 
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Secretaria de Estado da Educação, Nilson José Machado33 comenta a relação da 

Matemática com a leitura, corroborando os objetivos do referencial de competência 

leitora e escritora.  

A Matemática possui um repertório que se articula e se expressa na 
língua materna, com a qual interage continuamente. Articula-se per-
manentemente com outras formas de expressão, como as associa-
das às tecnologias, associadas à informática. Constitui um repertório 
de instrumentos fundamentais para a Ciência e para a vida prática. 
Tem objeto próprio caracterizado por um conjunto de ideias funda-
mentais. (MACHADO, 2008). 
 

De acordo com o relato da diretora da Divisão de Orientação Técnica de En-

sino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação, em 2007, esse 

movimento de produção do material de apoio à Competência Leitora e Escritora em 

todas as áreas se estende também sobre as devolutivas que as escolas realizaram 

para ajustar os documentos. Os grupos, juntamente com os assessores, ajustaram o 

material. 

A coordenadora do material, a propósito dos materiais posteriores, afirma 

―que é uma coisa que se repete toda vez que sai um currículo prescrito, há uma de-

manda pra que a Secretaria diga como é que faz isso?‖ Reporta-se a Gimeno Sa-

cristan (2000), ao referir-se ao currículo apresentado.  

Esse segundo nível ou fase de significação do currículo, o currículo apresen-

tado diz respeito aos meios, que diversas instâncias traduzem para os docentes ―o 

significado e os conteúdos do currículo prescrito‖, de modo a interpretar as prescri-

ções. Para os professores configurar a prática, a partir de um currículo prescrito, é 

uma tarefa complicada, pois as condições de trabalho e o seu nível de formação difi-

cultam a orientação das atividades educativas.  

É notória a preocupação com a aprendizagem dos estudantes da rede muni-

cipal de ensino de São Paulo. Assim, uma nova categoria emergiu da fala dos depo-

entes: ―a necessidade de um currículo prescrito‖.  

 

                                                           
33

 O Prof. Dr. Nilson José Machado é o coordenador de Matemática do Programa São Paulo Faz Escola criado 
em 2007. Esse programa tem como foco a implantação de um currículo pedagógico único para todas as escolas 
da rede pública estadual. A palestra, da qual retiramos o fragmento citado, encontra-se no site do programa. 
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/sao-paulo-faz-escola e foi exibida aos professores e 
professoras de Matemática da rede estadual, em abril de 2008. 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/sao-paulo-faz-escola
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Na verdade, é realmente um currículo prescrito, mas que na hora que 
ele vai para a sala de aula vai tomando uma dimensão do fazer e das 
apropriações, que os professores têm a respeito do conhecimento, 
do próprio currículo; o conhecimento que deve ser transposto no tra-
balho didático e metodológico na sala de aula. Essa foi a finalização 
do documento. (GT1). 
 
Eu vejo alguns ganhos, porque assim a rede tem um documento nor-
teador, orientador, ele traz uma concepção, traz princípios e concep-
ções e ele traz pistas de como fazer e apoiar a escola, os professo-
res, e ele articula as áreas. Então, ele tem todo um ganho de organi-
zação de trabalho. (GT2). 
 
 
Eu considero que é preciso garantir o acesso de todas as crianças e 
jovens a um conjunto de conhecimentos que você numa sociedade 
considera essenciais. Feito isso, eu posso trazer a diversidade, a 
complementaridade e ensinar mais do que aquele básico. Mas essa 
aposta em um currículo comum para todos não é uma simples apos-
ta. Para mim ela é uma obrigatoriedade de qualquer sistema de ensi-
no. (GT3). 
 
 

A obrigatoriedade de um currículo comum para os sistemas de ensino, no 

Brasil, não está garantida, apesar da realização de avaliações nacionais. As Diretri-

zes Curriculares Nacionais, bem como as diversas propostas curriculares existentes 

no país ainda não garantem um mínimo comum. Para a depoente GT3, o currículo 

comum ainda está em discussão. 

 

A própria sociedade precisa ser mais envolvida nesse debate. A fa-
mília manda o filho para a escola e ela imagina que ele terá acesso a 
uma série de conhecimentos que são fundamentais para a sua vida. 
Que conhecimentos são esses? Esse é um debate permanentemen-
te aberto, que a gente tem de estar fazendo: será que isso que esta-
mos ensinando é relevante ou não? 
 

A Secretaria Municipal de Educação tem buscado articular currículo, formação 

de professores e avaliação. Por conta das exigências sociais e culturais, não apenas 

no âmbito internacional, mas também local, se faz urgente a expansão e fortaleci-

mento da formação. É preciso preparar e mobilizar professores e professoras, com 

vistas às possibilidades de empreender as reformas curriculares necessárias à co-

munidade escolar.  
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A Secretaria da Educação do município buscou com a criação das Orienta-

ções Curriculares e os demais mediadores de currículo apontar caminhos de moder-

nização do sistema de ensino, bem como subsidiar a prática docente. 

Ficou evidente para os colaboradores da área técnica desse estudo a exis-

tência de lacunas tanto na formação inicial como na formação continuada de grande 

parte do corpo docente da rede. A Diretoria de Orientação Técnica (DOT) da Secre-

taria Municipal de Educação promove, desde a produção dos primeiros referenciais, 

ações de formação, no entanto, as dimensões gigantescas da rede municipal de São 

Paulo dificultam um trabalho formativo para todos, ao mesmo tempo.  

Há uma urgência de implementação de práticas inovadoras que favoreçam, 

de um lado, a aprendizagem dos estudantes da rede e, de outro, a qualidade do en-

sino. Da perspectiva de formação docente emergiu como categoria ―formação conti-

nuada e mudança‖. 

O processo de formação para a implementação curricular foi centralizado, 

principalmente, no coordenador, supervisor e diretor, o trio gestor, como ficou co-

nhecido na rede. 

 

A rede não tem condição de fazer formação pessoalmente, vamos 
dizer assim. Tirar o professor, todos os professores, então faz por 
amostragem, por representatividade das escolas. Depois, há a divul-
gação tanto na escola quanto no portal. Então assim foram várias as 
frentes e atuações para ir aproximando a rede do material e aproxi-
mando o material da rede. Agora o alvo e o foco principal disso foram 
os gestores das escolas. (GT2). 
 
 
Existe uma dificuldade institucional. Uma coisa é você ficar institucio-
nalmente legalizado, enquanto formador na diretoria, outra coisa é 
você ser um parceiro, ser um igual, para fazer uma discussão dessa 
amplitude com os seus próprios pares. Porque mesmo, às vezes, 
vendo incoerências, você não tem um grupo constituído colaborativo 
fazendo uma discussão nessa amplitude. O que vimos é que isto não 
dava conta de fazer o trabalho de intervenção daquilo que os profes-
sores estavam fazendo. A gente fez esse trabalho em 2008; em 
2009, fizemos praticamente só um trabalho, mais com o coordenador 
pedagógico no sentido de ele apoiar e ver o que de alguma forma os 
professores conseguiram se apropriar e somente agora, em 2010, fi-
zemos um grande movimento de formação. E aí percebemos que, de 
2007 para agora, o que é que os professores conseguiram se apro-
priar das orientações que foram propostas. (GT1). 
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O supervisor foi várias vezes para Secretaria Municipal de Educação 
em alguns grandes eventos: conversas, palestras, lançamentos no 
portal. Os diretores, com mais frequência,- 2 a 3 vezes por mês, e-
ram os coordenadores nas DRE e os coordenadores também em al-
guns grandes momentos na secretaria. Então a secretaria fez gran-
des e pequenos momentos próximos e mais distantes. Por represen-
tação e para todos no caso dos Coordenadores Pedagógicos nesses 
anos todos. (GT2). 
 

A rede municipal de ensino da cidade São Paulo dispõe de condições muito 

significativas para a formação continuada em serviço.  De acordo com a Lei nº 

14.660, de 26/12/07, uma das jornadas de trabalho nas escolas, a Jornada 

Especial Integral de Formação (JEIF)34 possibilita oito horas coletivas semanais, 

dentro da jornada.  

Se for feito um estudo de outras redes públicas, vemos que não é fá-
cil de ter a possibilidade de 8 horas coletivas semanais dadas em 
jornada. É um ganho, uma conquista, uma vitória dessa reivindicação 
da necessidade da formação continuada, isso é fato. [...] Antigamen-
te era JTI35, mas enfim, essa jornada com essa carga horária de for-
mação inclusa semanalmente. (GT2). 
 

De acordo com a depoente, há alguns anos atrás, um número maior de pro-

fessores e professoras optava pela JEIF. Atualmente, esse número vem diminuindo. 

 

Hoje, há na rede 30, 40% dos professores em JEIF e dependendo de 
algumas escolas até menos. Então, precisaríamos pensar um pouco 
e talvez ainda fazer um estudo dentro da rede pra saber o real fator 
que leva a isso, a essa redução. ( GT2). 
 

Segundo a depoente, há uma ―contradição‖. Por um lado, há essa possibilida-

de de uma jornada com espaço de formação continuada remunerada, mas, por outro 

lado, uma parte significativa do corpo docente não faz opção por esse horário. De 

acordo com a entrevistada, não há estudos na rede que justifiquem essa situação, 

mas talvez o fato de parte dos docentes acumularem cargos pode dificultar a ade-

quação dos horários. Não se sabe ao certo, mas muitos docentes abrem mão desse 

                                                           
34

 O parágrafo 4º expressa que a Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) corresponde a 40 (quarenta) 
horas/aula semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas/aula de regência e 15 (quinze) horas/adicionais; destas, 11 
(onze) a serem cumpridas obrigatoriamente na escola e 04 (quatro) em local de livre escolha. 

 
35

 JTI (Jornada de Trabalho Integral) em que se previa, além das vinte horas de trabalho docente, dez horas 
extraclasse, para a formação em caráter coletivo do corpo docente. Efetivada no Estatuto do Magistério do 
Município de São Paulo, na gestão de Luiza Erundina.  



109 
 

 

espaço de formação, que é uma conquista histórica, por razões sociais, salariais ou 

outras.  

Existem outros espaços e horários na escola que podem ser utilizados para a 

formação. Para utilizá-los, se faz necessário ter um bom planejamento. Há as jorna-

das pedagógicas, as reuniões pedagógicas, as três horas individuais previstas em 

todas as jornadas. Nessas horas, se estuda e se planeja, embora não sejam sufici-

entes. São pequenas ações de formação continuada fora da JEI. 

Mesmo com todas as possibilidades de formação em serviço dos professores 

e professoras da rede municipal, as exigências da educação escolarizada, como a-

firma Gimeno Sacristán (2000), avançam mais rápido do que a melhoria da qualida-

de dos professores. Dos docentes se exige muito mais do que trazem da sua forma-

ção e atuação.   

 Em 2009, após a implementação das Orientações Curriculares e proposição 

de expectativas de aprendizagem surge a ideia de criar os ―Cadernos de Apoio e 

Aprendizagem‖. Nas formações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

pode ser percebido que os professores utilizavam as Orientações Curriculares como 

um guia para o planejamento, no início do ano letivo.  

 

O que a gente foi percebendo, onde é que o professor usava as ex-
pectativas de aprendizagem? Ele usava na construção do planeja-
mento anual dele. Então com o planejamento anual ele pegava as 
expectativas e ia colocando exatamente aquilo que estava escrito lá 
na página das orientações para aquele ano. Agora, quando você ia 
ver o planejamento anual, como é que ele organiza isso dentro do 
seu trabalho cotidiano, da sua rotina a partir daquilo que os alunos 
vão trazendo, você via que ele só fez aquilo lá para entregar para o 
coordenador. (GT1). 

 
O diálogo entre as Orientações Curriculares, os Referenciais de Competência 

Leitora e Escritora com a prática de sala de aula praticamente não ocorria, lembran-

do que o intuito desse mediador do currículo era orientar o trabalho do professor. A 

coordenadora geral do material (GT3) comenta, na entrevista, que a Secretaria da 

Educação achou importante organizar um material que, de certa forma, traduzisse 

as ideias das Orientações Curriculares. Desse modo, iniciou-se a criação do Cader-

no de Apoio e Aprendizagem. 

No início, o caderno de Apoio e Aprendizagem não deveria dar conta do currí-

culo. A expectativa da Secretaria da Educação era observar os resultados da Prova 
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São Paulo e construir um material que auxiliasse os professores e professoras nas 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Isso não ocorreu. O resultado ficou abaixo 

do esperado.  

Bem, aí infelizmente os resultados das avaliações mostravam que 
havia problemas de aprendizagem com números, com as operações, 
com a Geometria, com tratamento da informação, com as grandezas 
e medidas.  Então acabou-se optando por trabalhar de alguma ma-
neira com as expectativas de aprendizagem dos diferentes blocos de 
forma mais ampla e não particularizando algumas. ( GT3). 

 

A Secretaria pretendeu com esse material aproximar as Orientações Curricu-

lares da prática de sala de aula e apresentar uma organização não apenas do espa-

ço da sala de aula, mas também das atividades a serem trabalhadas em classe. 

 

Qual foi a ideia? Era um material, porque o que a gente tinha não e-
ram orientações para trabalho do professor. O que é que a gente foi 
percebendo durante a formação e durante a conversa dos professo-
res? Muitas vezes, tinha dificuldade da leitura do que estava sendo 
indicado lá na expectativa de aprendizagem. Como é que se viabiliza 
isso dentro de uma sequência didática? Existiam muitas representa-
ções de como se fazia isso. Quando surge a ideia do caderno, isso 
surge em abril de 2009, a gente foi construindo isso, ao longo de 
2009 e 2010. (GT1). 

 

Os Cadernos de Apoio e Aprendizagem foram feitos inicialmente para Língua 

Portuguesa e Matemática36. Esse material mostra por meio de exemplos como se 

aplicam em sequências didáticas as expectativas expressas nas Orientações Curri-

culares e aponta para os professores e professoras de que modo desenvolver isso 

em sala de aula.  

Era uma forma de o professor compreender quais eram as expectati-
vas, como é que você faz uma transposição daquilo que está indica-
do na expectativa para o trabalho. A organização de uma sequencia 
didática para o professor, no fundo, ia funcionar como um roteiro pa-
ra o professor compreender como é que ele poderia fazer isso. 
(GT1). 

 

A proposta dos cadernos de apoio de Matemática é subsidiar a prática dos 

professores e professoras com uma série de situações de aprendizagens de forma a 

promover o resgate dos conhecimentos trazidos da própria vivência dos estudantes.  

                                                           
36

 Quando realizei a entrevista com a depoente GT3, os Cadernos de Apoio e Aprendizagem do eixo Natureza e 
Sociedade estavam em vias de lançamento. 
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Na página de apresentação do caderno de apoio e aprendizagem de Matemá-

tica, está em destaque que as atividades propostas foram pensadas para apoiar o 

professor na compreensão do currículo apresentado. O caderno contém unidades a 

serem desenvolvidas durante o ano 

 

Em cada uma elas são propostas atividades relacionadas a um grupo 
de expectativas de aprendizagem, retiradas das Orientações Curricu-
lares e proposição de expectativas de aprendizagem (da PMSP, se-
cretaria municipal de Educação, 2007), articulando diferentes eixos 
de conteúdos – números, operações, espaço e forma, grandezas e 
medidas, tratamento da informação – que orientarão o planejamento 
das aulas. (SME, SP, 2010). 
 

O relato da coordenadora do material (GT3) reafirma as intenções propostas 

na apresentação do Caderno de Apoio e Aprendizagem. Havia a necessidade de 

apontar caminhos para o corpo docente.  Gimeno Sacristán (2000) ressalta que a 

política curricular condiciona a prática não na declaração das disposições adminis-

trativas que digam respeito ao currículo, mas, quando propicia a criação de diferen-

tes meios que traduzam o currículo para todos os professores.  Considera também 

de fundamental relevância a potencialização de equipes interdisciplinares criadoras 

de materiais que venham a se difundir entre os professores. 

 

[...] existe uma via privilegiada para comunicar ideias ou princípios 
com a ação dos professores, que reside nos elementos estruturado-
res do currículo. É preciso sempre reconhecer seu valor, quando, por 
suas condições, contribuam para desenvolver um modelo pedagógi-
co adequado e não sufoquem a capacidade  profissional dos profes-
sores, mas a estimulem. (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 159). 
 

As ponderações desse autor reforçam as declarações da coordenadora do 

material, no sentido de dar suporte às ações dos professores e professoras de Ma-

temática da rede municipal, de modo a favorecer discussões sobre as expectativas 

de aprendizagem. 

 
Nesse sentido acho que a marca do material é contribuir e apoiar o 
trabalho do professor no entendimento do que é cada uma das ex-
pectativas de aprendizagem. Assim, por exemplo, quando nos refe-
rimos a uma expectativa de aprendizagem como ―a criança tem que 
analisar problemas do campo aditivo‖, dentro dela cabe muita coisa, 
tem muita tarefa, muita atividade. Então, a ideia do material é de cer-
ta maneira mostrar exemplos para cada expectativa de aprendiza-
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gem, de que maneira a gente poderia desenvolver isso em sala de 

aula. (Depoente – GT3). 

 

O Caderno de Apoio e Aprendizagem não é apresentado à rede como um ins-

trumento único, mas se destaca no caderno a importância de outros recursos didáti-

cos que são disponibilizados para as escolas. Livros didáticos, paradidáticos, vídeos, 

softwares, jogos, ou outro recurso que os professores e professoras julgarem útil 

para alargar a aprendizagem dos estudantes são recomendados. O próprio Caderno 

de Apoio e Aprendizagem traz um DVD para apoio educacional. Foram escolhidos 

alguns temas abordados para a criação de vídeos que comporão mais um recurso 

didático para a aprendizagem.  

A coordenadora do material (GT3), em suas declarações sobre o Caderno de 

Apoio e Aprendizagem, relata, com certo desapontamento, que os vídeos quase não 

são usados pelos professores  

 

É interessante lembrar que junto com esse material foram feitos ví-
deos para as crianças, que é uma coisa pouco usual no trabalho de 
implementação curricular e que particularmente acho que eles são 
muito interessantes, mas pouco utilizados nas escolas. ( GT3). 
 

Em relação aos Cadernos de Apoio e Aprendizagem, várias ações de forma-

ção têm sido realizadas. São ações, porém, voltadas ao Coordenador Pedagógico e 

a um professor por escola, com a ideia da multiplicação.   

 

E no ciclo II, a rede ainda não conseguiu investir na formação como 
seria o desejável, pela dificuldade de quadro, de tempo e da comple-
xidade do número de professores. Então a rede tem tentado fazer al-
gumas formações por representação: algumas locais, à distância, via 
coordenador, via documentos; então assim, acho que ainda não deu 
conta. O movimento está dado, mas ainda não deu conta. (DT2). 

 

Por outro lado, os mecanismos institucionais de formação ainda são frágeis e 

não têm dado conta das verdadeiras necessidades do corpo docente. A diretora da 

DOT/SME, colaboradora desse estudo, relata que tem observado uma angústia por 

parte dos professores.  

 

O que a gente foi vendo à primeira vista..., o professor vem lá, está 
tão angustiado, ele quer que você dê uma receita para ele que vá re-
solver o problema dele na sala de aula, ele quer coisas que sejam 
bastante pontuais e que de alguma forma ele saia de lá com alguma 
coisa debaixo do braço que, no dia seguinte, ele possa viabilizar na 
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sala de aula. Não é esse o nosso jeito de olhar, na verdade, a forma-
ção é contínua e ela precisa ser alimentada desse próprio trabalho 
do professor. (DT1). 

 
Ensinar matemática na perspectiva dos mediadores de currículo trouxe desa-

fios à prática docente e se faz necessária uma revisão do ensino também. Nessa 

direção, Almeida (2005) argumenta que a sustentação do trabalho docente resulta 

da estreita relação entre formação, profissão e as condições materiais em que as 

práticas se realizam.    

 

6.2. A implementação das Orientações Curriculares e proposição de expectati-

vas de aprendizagem de Matemática: a voz dos professores e professoras37 de 

Matemática de uma escola do município de São Paulo 

 

A primeira parte da análise das entrevistas versou sobre o envolvimento da 

equipe técnica na construção e implementação do documento que faz parte do pro-

grama de Orientação Curricular do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de 

Educação, as Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendiza-

gem de Matemática. 

Considerando a abrangência desse tema que envolve todas as escolas de 

ensino fundamental II da rede, o campo de estudos foi restrito a uma escola de ensi-

no fundamental I e II, não apenas por ter vivenciado o contexto educacional dessa 

Unidade Escolar, mas também pelo meu envolvimento com o tema. 

Os dados foram obtidos por meio de um grupo focal realizado com todos os 

professores e professoras de Matemática do Ensino Fundamental II e com entrevis-

tas concedidas por duas professoras de Matemática que não trabalham mais nesta 

escola, mas que atuavam na época da implementação desse programa. 

                                                           
37

 Para identificar os professores e professoras colaboradores desse pesquisa, utilizei nomes fictícios a fim de 
cumprir as proposições do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP. Assim utilizei nomes referentes a deuses e 
deusas da Grécia Antiga: Demeter, Prosérpina , Psique, Poseidon e Apolo. 
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Das entrevistas realizadas com os docentes de Matemática e do agrupamento 

por elementos comuns despontaram categorias que permitiram uma análise mais 

aprofundada da discussão do grupo  focal e das entrevistas. 

A primeira categoria que emergiu da análise dos desdobramentos das entre-

vistas com os depoentes foi ―a importância do ensino da Matemática na atualidade‖. 

 
O que a criança aprende com a vida que ela leva? Não existe sinto-
nia em quase nada, você vai do real vivido para escola até uma 4º, 5º 
série, a partir daí muito dificilmente você consegue unir o útil ao a-
gradável. Quero dizer, isso é da vida, são poucos os conteúdos que 
você consegue relacionar de maneira simples. Você relaciona por-
centagem, estudo de gráfico, juro, números negativos e todas as ou-
tras partes que vêm a partir daí, pega aquelas coisas que é a Mate-
mática pela Matemática, só tem sentido pra aluno que vai continuar 

seus estudos. (DEMETER). 

 
Eu não estou preocupada com que ele aprendeu de Matemática, 
mas o que a Matemática vai fazer com ele. Vai transformar o indiví-
duo, com certeza. É impressionante a mudança. Vai ter aluno que vai 
aprender, vai se dedicar vai seguir nessa corrida acadêmica, outros 
não, mas a Matemática estará dentro dele, e é algo que ele não vai 
conseguir tirar da sua vida, não vai, porque ela fará parte dele. 
(PROSÉRPINA). 
 
Bom, para a rede, tanto o ensino da matemática quanto da língua 
portuguesa eles consideram como pilastra  da educação. Mas para 
mim, acho que todo o currículo é importante para o jovem, tanto a 
matemática quanto a língua portuguesa, além da geografia, que vão 
nortear o estudante; a língua portuguesa é fundamental para a co-
municação e a matemática está presente em tudo o que você faz, 
sendo de extrema importância para a formação. (PSIQUE). 
 
 
Eu vejo a matemática mais como meio, não como fim. Na realidade, 
vejo a matemática como uma ferramenta que vai ser útil para outras 
disciplinas, como o entendimento de geografia, quando se trabalha 
com gráficos, além de divisões regionais; então quando você traba-
lha com proporções, relaciona a matemática como algo fundamental 
para o entendimento de outras disciplinas. (POSEIDON). 
 
O ensino da matemática eu acho que é muito importante, porque vai 
cuidar do raciocínio da pessoa, é o que vai poder resolver problemas. 
As empresas de hoje buscam um profissional e apresentam um pro-
blema para ele resolver, querendo que tenha várias soluções ou pos-
síveis caminhos para chegar à solução. Eu acho que a matemática é 
um dos caminhos a se pensar. (APOLO). 

 

Das respostas dos depoentes pode-se inferir que três deles apontam a impor-

tância do ensino da Matemática para a vida. Destacam a utilidade da Matemática 
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como ferramenta, como estratégia de resolução de problemas. As outras duas de-

poentes colocam a importância da Matemática dentro do próprio currículo como ne-

cessária para o desenvolvimento das outras disciplinas.  

 A respeito da discussão das Orientações Curriculares: proposições de expec-

tativas de aprendizagem com os sujeitos da pesquisa, pode-se constatar que a dis-

cussão não aconteceu, pelo menos, de maneira coletiva. Assim surge dessa discus-

são a categoria ―precariedade de discussão na implementação da proposta curricu-

lar na escola‖.    

 

Com os professores é muito complicado, por quê? Eu acho que para 
o professor entender a função desse currículo que a gente fala e que 
é uma coisa que faz parte da prática, que a criança deve trabalhar 
com o real, com o cotidiano, com as coisas que ele entenda e que 
lhe faça algum sentido, o professor acha que ele não pode brigar 
com o conteúdo programático que ele conhece. Ele acha que Geo-
metria é aquele negócio do ponto da linha do segmento, como faz o 
segmento é difícil para ele sair daquela regra que ele aprendeu, que 
ele sempre trabalhou, que ele valoriza os conteúdos que ele conhe-
ce. (DEMETER).  

 

Essa depoente relata que já discutiu muito com os colegas professores na es-

cola a respeito do tratamento dado ao currículo de Matemática sem resultado. Para 

os seus alunos criou atividades, das quais destacou o bloco: espaço e forma. 

 

Eu discuti muito, fiz um trabalho muito bom esse ano que nós tive-
mos com espaço e forma. É um dos itens que eles desenvolvem, nos 
blocos de conteúdo: o espaço e forma. Nesse bloco eles estudaram 
as formas planas e em 3D, outra coisa que você não precisa falar 
mais o que é 3D, todo mundo sabe, desenhar um quadrado no 2D 
vai fazer o cubo em 3D, aí todos os elementos do cubo do quadrado, 
do prisma diferencial da pirâmide, isso é um capitulo muito interes-
sante. (DEMETER). 

 

A proposta já, porque, no primeiro momento quando ela chegou na 
escola, eu não participei. Dizem que toda essa questão curricular foi 
estudada por um grupo de professores, mas eu não participei desse 
grupo, quando chegou esse material, essa orientação curricular. No 
primeiro momento, ela só foi entregue, então você que tinha que ma-
nusear, procurar, meio que se ―virar nos 30‖. Depois que você come-
ça a manusear, você começa a entender a proposta.  
(PROSÉRPINA). 

      



116 
 

 

Infelizmente, na rede, os professores da área têm um tempo muito 
curto para fazer esse planejamento, precisando de um estudo mais 
aprofundado com o aluno e não ter esse pacote tão fechado, porque 
sempre quando acaba o ano letivo, você não conseguiu dar tudo e 
logicamente não vai conseguir; então, o professor fica um pouco a-
marrado para trabalhar. (PSIQUE). 
 

 
Eu sempre reivindiquei a oportunidade que nunca tive de discutir es-
sa proposta, a não ser em pequenos momentos do planejamento, 
quando a gente lê e, às vezes, temos uma tendência de estabelecer 
aquilo que ensinamos e nós nos limitamos a olhar aquelas expectati-
vas que constam nesse livro para que possamos trabalhar, mas nun-
ca tive a oportunidade de participar de um grupo de JEIF, ainda mais 
porque eu acumulo com o Estado e não tenho essa oportunidade. 
(POSEIDON). 
 
Na Prefeitura, eu vi pouco, a gente viu no grupo de formação na 
JEIF, como nos planejamentos, que a gente de vez em quando dá 
uma verificada, apesar da gente já vir com o conceito mais ou menos 
predeterminado... E a gente já está vendo agora no curso de forma-
ção que a Prefeitura está fazendo... Que aí a gente está trabalhando 
um pouco isso, mas ainda é muito pouco. A implementação até que é 
recente, 2007 não é? (APOLO). 
 

É possível concluir que os professores e professoras não participaram de ne-

nhuma discussão em torno das Orientações Curriculares e proposição de expectati-

vas de aprendizagem.  

É possível deduzir dos relatos que houve falhas nos espaços de formação da 

escola que impediram a discussão das Orientações Curriculares. Gimeno Sacristán, 

ao discorrer sobre o currículo apresentado ao corpo docente, afirma que são várias 

as razões que farão com que o professor dependa de elaborações mais precisas 

dos currículos prescritos. Uma delas trata da formação dos professores que ―não 

costuma ser a mais adequada quanto ao nível e à qualidade para que estes possam 

abordar com autonomia o plano da sua própria prática‖. (Gimeno Sacristán, 2000, 

p.148). 

Desse modo, nos depoimentos dos professores e professoras, percebem-se 

referências à necessidade de se ter um movimento de formação interno para se dis-

cutir as necessidades, dificuldades no espaço local. Nessa direção, Pires (2008) a-

firma que a implantação de propostas convive com sérios problemas a serem en-

frentados. A autora destaca a 
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[...] falta de articulação entre os processos de organização e desen-
volvimento curricular e a formação de professores. De modo geral, os 
cursos de formação inicial de professores de Matemática parecem 
desconsiderar a necessidade de integrar os futuros professores na 
discussão sobre currículos. (PIRES, 2008, p.28). 
 

Essa pesquisadora ainda aponta como consequência dessa defasagem a e-

norme dificuldade de o professor refletir a respeito de propostas curriculares e suas 

elaborações. Propostas estas que historicamente desconsideraram as finalidades da 

educação, bem como a reconstrução do conhecimento a ser realizada pelos alunos. 

A formação continuada de professores e professoras articulada com as orien-

tações curriculares e proposições de expectativas de aprendizagem é o foco desse 

estudo. Pietropaolo, referindo-se à articulação entre os currículos e a formação, ex-

pressa 

 
Temas como ―Matemática na estrutura curricular‖ e ―formação de 
professores‖ têm sido discutidos pela comunidade interessada em 
Educação Matemática, em diferentes países, inclusive no Brasil, em-
bora tais discussões nem sempre tenham sido feitas de forma articu-
lada. Isto, em certo sentido, ajuda a explicar, por um lado, a dificul-
dade na implementação de propostas curriculares, devido à forma-
ção e experiências diversas dos professores que vão colocá-las em 
prática e, por outro, à dificuldade em desenvolver projetos mais con-
sistentes de formação de professores, quando não há clareza do tipo 
de profissional necessário para atender às novas demandas que se 
colocam (PIETROPAOLO, 1999, p. 11). 
 

Perguntou-se aos professores e professoras da escola municipal se o material 

prescrito contribuiu na formação deles como educadores. Essa reflexão culminou 

com o surgimento de outra categoria, ―articulação do currículo com formação conti-

nuada‖. 

Demeter, Prosérpina e Psique acrescentaram em suas respostas a utilização 

do material em alguns conteúdos. 

 

Tem ajudado muito, mas eu não conheço ninguém que leu esse livro. 
(...) O caderno de apoio, ninguém mais segue e tem ajudado muito, 
porque tem muita ideia boa. E o livro de apoio tem uma coisa impor-
tante, ele vai e volta nos assuntos, muitas vezes, por exemplo: ele 
está me dando uma coisa que no livro, aqui você não acha aquela 
forma de indicar números com a vírgula, aqui eles trabalham muito, 
3,6 milhões, 3,8 bilhões... Isso eu trabalhei muito com meus alunos 
para eles desenvolverem chegando no 0 e voltarem na vírgula quan-
do tem os zeros. (DEMETER). 
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Então, eu acho que ajudou nessa questão, você passa a ter um nor-
teador, ele vai te dar uma direção. Como você vai seguir, quais são 
as expectativas que se esperam desse aluno nesse ciclo próprio, en-
tão acho que ele vai começar a  nortear, a partir daí ele passa a ser 
para você também uma questão desafiadora, porque ali ele está lhe 
pedindo o mínimo, e eu vou buscar mais que o mínimo. Então você 
começa a pesquisar mais. Tem algumas atividades, para olhar pro 
dia a dia, então trazer outras informações, não fica só ligado a Ma-
temática, vou trabalhar, sei lá, leitura de números, então eu posso 
trabalhar com jornal, você começa a ter esses desafios, a querer 
buscar mais, porque ali ele já está me ajudando, já tá me dando um 
norte: olha você vai seguir aqui, nós temos expectativas traçadas.  
Então, agora eu vou montar a minha aula, eu vou traçar como é que 
eu vou fazer isso. Eu acho que me ajudou e acaba com certeza con-
tribuindo para minha formação, aprendendo cada dia mais, buscan-
do, pesquisando. (PROSÉRPINA). 

 

Sim, ele tem ajudado, porque para a gente ele funciona como norte-
ador. Tem ajudado, porque, digamos, eu me formei em 85. Quer di-
zer, as coisas mudaram muito de lá pra cá. A educação, ela evolui, 
ela modificou-se, então esse material, ele ajuda a nortear a você ver 
uma nova realidade do ensino de que forma você pode focar alguns 
conteúdos para o aluno. Porque na minha época a parte de Geome-
tria plana espacial não era vista assim com ênfase, era mais a parte 
algébrica e álgebra e com essa mudança que teve de lá pra cá houve 
um foco muito maior na parte de Geometria que é bem mais interes-
sante, porque o aluno fica cansado de tanto cálculo.  Então, as orien-
tações curriculares, para mim foi importante, porque fez com que eu 
desse uma mexida naquilo que eu tinha visto na minha formação, 
porque mudou completamente. [...] Inclusive na minha época se via 
muito conjuntos e hoje em dia não se vê tanto, não é tão focalizado 
como é agora. (PSIQUE). 

 

Eu acho importante, me ajuda muito na formação, mas eu tenho uma 
crítica no sentido que o professor nunca é consultado, assim como 
nessas políticas educacionais não são consultados os professores. 
Essa formação teria que ser uma formação dos professores, esse 
material teria que ser consultado pelos professores, qual é a sua prá-
tica, o que é que deu certo o que é que não deu e vir orientar todo 
um projeto pedagógico das escolas da secretaria da educação e que 
não acontece. É sempre feito por pessoas que têm a sua competên-
cia, mas que, muitas vezes, não estão na vivência do dia a dia; já es-
tão  na secretaria, no serviço burocrático; então se como política pu-
blica não é consultado o professor, nessa pedagógica também não é 
consultado. (APOLO).     

 

Eu vejo que há muitas situações que contribuem realmente positiva-
mente para o nosso trabalho, mas devido a fala que coloca a pouca 
participação na elaboração e professor sendo ouvido mais, eu acho 
que isso acaba limitando o que tem nos cadernos. Algumas coisas 
que são muito interessantes, quando começam a ficar boas já acaba-
ram, acabaram as possibilidades, então tinha que ter algo mais. Va-
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mos supor determinado assunto, às vezes, você está trabalhando 
com o aluno, aí para ali e aí já tem uma outra sequência e aí entra a 
nossa criatividade e aí você entra com a criatividade de você fazer 
essa complementação, mas acho que uns assuntos poderiam ser 
mais explorados e outros menos, estabelecendo prioridades talvez 
até pela nossa realidade que não é única no município inteiro, no es-
tado inteiro. (POSEIDON).  
 
 

Em seus relatos, os professores são unânimes em apontar avanços na for-

mação continuada dos professores. Todos, sem exceção, descrevem progressos na 

própria formação. Alguns temas recorrentes na pesquisa que tratam de inovações 

curriculares em Matemática emergem do debate. Psique, referindo-se à atualização 

promovida pelo documento, comenta a respeito da Teoria de Conjuntos – um dos 

eixos da Matemática Moderna – assim como a pouca relevância da geometria como 

característica do ensino na época em que cursava o Ensino Superior. De seu co-

mentário é possível deduzir que a professora desconhece esse movimento curricular 

da Matemática, não obstante em seus comentários observa-se a influência desse 

movimento, quando fala da época, em que estudou. A afirmação de Célia Carolino 

Pires confirma o comentário da professora 

 

Na prática, o que se consolidou foi o trabalho com os conjuntos no i-
nício de todas as séries, reprisando sempre os mesmos exemplos e 
buscando ―concretizar‖ ideias bastante abstratas como as de conjun-
to, conjunto vazio, conjunto unitário etc. A resolução de problema 
com apoio da álgebra foi proposta desde as séries iniciais. [...] A Ge-
ometria e as Medidas foram relegadas a segundo plano, ou melhor, a 
Geometria era tratada como tema ilustrativo dos conjuntos ou da ál-
gebra. (PIRES, 2008, p.20). 

 

Duas das professoras destacam a Matemática voltada para o cotidiano, um 

dos eixos das Orientações Curriculares. Em seus relatos é possível visualizar um 

dos critérios de seleção das expectativas de aprendizagem e de sua organização 

expresso no documento de Matemática. Trata-se do critério da potencialidade de 

estabelecimento de conexões interdisciplinares e contextualizações. Ao serem defi-

nidas as expectativas de aprendizagem, os autores recomendam que 

 

[...] deve-se dar prioridade àquelas que potencializem a exploração 
de alguns conceitos/temas matemáticos que permitam estabelecer 
relações entre o conhecimento e as situações cotidianas do estudan-
te, mas também contemplem contextualizações históricas, culturais e 
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que permitam o intercâmbio de ideias com outras áreas do conheci-
mento, em projetos interdisciplinares. (SÃO PAULO/SME, 2007).                           

 

Merece destaque o fato de o professor nunca ser consultado na construção 

de novas propostas. Pietropaolo (1999) assevera que na elaboração de políticas pú-

blicas, principalmente, as referentes a reformas curriculares, o professor tem sido 

pouco consultado. A promoção de mudanças e a geração de reflexão não são mobi-

lizadas apenas pela leitura dos documentos realizada pelos professores.  

A escola tem sido um espaço privilegiado para legitimação de conhecimentos 

selecionados por aqueles que dão vida ao currículo, os professores.  A discussão 

seguinte se deu em torno das dificuldades na utilização da proposta; foi outro tema 

posto em questão. O debate estabelecido traz à tona questões referentes às catego-

rias, ―precariedade de discussão na implementação da proposta curricular na escola‖ 

e ―articulação do currículo com formação continuada‖, ao serem indagados  se hou-

ve dificuldades na utilização da proposta. 

 

Não, eu acho que ela é muito bem explicada, se você lê tanto esse 
caderno antes, como o que vem no começo do caderno de apoio, 
vem toda aquela instrução, você não fica com dúvida nenhuma; ela é 
muito clara em tudo que ela explica, quando ela enfoca uma unidade 
ela explica o antes, explica o durante, não invoca aquele negócio: 
não vou dar isso, porque o meu aluno não sabe. Se ele não sabe, 
aprende agora, ele não sabe escrever, ele escreve, ele aprende uma 
escrita mais reduzida, está no jornal que ele vê todo dia, é do cotidi-
ano. (DEMETER). 
 
Não, não porque de certa forma eu já tinha iniciado um trabalho mui-
to parecido com a proposta, então, primeiro era mesclar as aulas, 
não só dois meses, só de Álgebra, dois meses só de Aritmética, dois 
meses só Geometria. Porque eu pensava assim, eu estava desani-
mando o meu aluno que tinha dificuldade em Álgebra. Então quando 
eu trazia uma aula é... Trabalhamos ali algum tópico de álgebra, sei 
lá, equação do 2º grau, quando eu trazia o Teorema de Tales, falan-
do um pouco da história dessa construção. A divisão de segmentos 
em partes congruentes eu atingia um grupo que não lida bem com a 
Álgebra, mas quando eu passar para construção, para história da 
Matemática, ele passava então a voltar, então eu resgatava esse a-
luno, resgatei o aluno assim, entrei em Teorema de Tales. Então, em 
Teorema de Tales, que vai recair em equação de 2º grau, ele passa 
a querer entender. (PROSÉRPINA). 

 
 
A meu ver, assim, pela minha parte eu uso todo esse material como 
um apoio, um norte para o meu trabalho, mas não fico totalmente li-
gado a ele; tenho a minha estrutura de ensino e me apoio nesse ma-
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terial para trabalhar, quando chego numa parte que me falta instru-
mento, sigo em frente.  (PSIQUE).       
 
Eu uso  como apoio, gosto muito, inclusive teve num outro semestre 
que você pediu aquele trabalho, aquele planejamento, semana a se-
mana, e foi em cima desse material que nós trabalhamos. Um plano 
de aula imediato durante algumas semanas. E, além disso, procuro 
até acrescentar aquilo ali. A partir do que você está trabalhando nu-
ma radiciação, trabalhando uma aproximação de raiz quadrada, raiz 
cúbica, eu já pego já acrescento mais ao meu aluno, que seja signifi-
cativo; vou um pouco além daquela expectativa, para o que ajudar o 
aluno, aquilo vai ajudar e muito o meu trabalho e me ajuda a ajudar o 
meu aluno também. (APOLO). 
 
 
É, muitas vezes, nós desenvolvemos um trabalho que acaba não 
sendo conhecido; às vezes, o professor vivencia certas situações, ele 
acaba não escrevendo aquilo que faz e eu não tenho dificuldade ne-
nhuma em trabalhar esse material, e  a gente acaba extrapolando, 
indo adiante, porque às vezes nós ouvimos algumas críticas de al-
guns colegas: ―ah, tem coisa que é muito difícil‖. Não acho, eu pelo 
menos nunca tive dificuldades em trabalhar com esse material. 
(POSEIDON).    

 

Dos depoimentos pode-se observar que os professores e professoras referi-

am-se ao caderno de apoio.  Esse mediador do currículo do município de São Paulo 

para muitos deu significação às Orientações Curriculares. A utilização do Caderno 

de Apoio e Aprendizagem foi citada diversas vezes pelos professores, enquanto tra-

távamos das Orientações Curriculares.  

Ao serem instigados a elencarem alguns pontos positivos e negativos do ma-

terial, outra categoria, ―flexibilização e diversidade das atividades curriculares‖, e-

merge do debate. 

 

Enfim, o material para mim é bom. O que modificou hoje para falar 
que eu acho que é um excelente material, foi essa questão do co-
nhecer quem projetou, vamos dizer assim, quem pensou nesse ma-
terial como esse grupo pensava o que se esperava desse material. 
Então entender isso foi maravilhoso. 
[...] Ele tem uma sequência, uma lógica e por isso muda muito a sua 
visão; eu acho que, quando você entrega só o material para o pro-
fessor, você já cria ali um impasse: por que é que eu tenho que tra-
balhar esse material, se ele veio de cima para baixo? 
[...] E parece assim, que você não sabe dar aula, esse material che-
gou, porque você não sabe ensinar. Mas, a minha visão mudou. Eles 
estão me dando um norteador. Olha a escola pública municipal, ela 
espera isso, então agora eu sei o que se espera. Ótimo, agora eu sei 
como fazer o meu trabalho. (PROSÉRPINA). 
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A professora assegura a importância de sua participação em um grupo de 

formação realizado pela Diretoria Regional de Ensino da região de Itaquera.  

 

Conheci doutores, mestres que fizeram parte dessa orientação da-
quele grupo e a partir daí eu comecei a entender qual era a proposta, 
porque tem uma proposta. (PROSÉRPINA). 
 
O ponto negativo é a impressão que dá que é um pacote pronto que 
cai assim fechado na cabeça do professor. Algumas escolas são 
bem rígidas quanto à utilização desse material, esse é o ponto nega-
tivo, porque não dá liberdade ao professor de expandir e de utilizá-lo 
apenas como apoio. Agora, quando a escola dá a liberdade maior 
para que o professor utilize esse material como apoio, né, por que 
como apoio? Porque dependendo da clientela que ele tem, pode a-
dequar o conteúdo para trabalhar com o aluno algumas atividades do 
caderno de apoio, dependendo da clientela. (PSIQUE). 
 
Eu vejo um ponto positivo na diversidade das situações propostas 
dos exercícios, onde existe uma diversidade bastante grande e isso é 
bom; vejo outro ponto positivo na questão da flexibilidade que você 
tem para trabalhar, não exatamente o que está no caderno, mas que 
a própria Prefeitura dá no sentido de não precisar ter aquela sequên-
cia, você tem uma flexibilidade para trabalhar, aquilo vai para o final, 
volta, quer dizer, essa flexibilidade. Um ponto negativo que eu vejo é 
em relação àquilo que o aluno tem para conseguir se adequar àquela 
situação e resolver aquele exercício, pelas defasagens que ele tem e 
no caso também a Prefeitura, ela não consegue efetivar a sua pro-
posta de reforço e de recuperação desse aluno que está defasado, 
gerando uma dificuldade para trabalhar aquele conteúdo, aquelas si-
tuações; aí você tem a dificuldade porque alguns andam muito bem, 
muito rapidamente, e outros vão andando a passos lentos, e isso di-
ficulta o trabalho do professor. (POSEIDON). 

 

O aspecto bom que a gente já falou de positivo são aquelas orienta-
ções, aquelas expectativas importantes para a gente poder focar na-
quilo. Acho importante você ter um foco, realmente uma política que 
a gente vai seguir para que todos tenham uma mesma fala. A Secre-
taria Municipal da Educação determinar uma mesma fala e toda a 
escola seguir aquela proposta. Uma coisa que eu acho bom no ca-
derno de apoio é que ele é de uma linguagem simples e fácil, é dire-
to, cada um resolve no seu, o aluno não tem necessidade de ficar 
copiando o exercício, quer dizer, é uma coisa prática para o aluno, 
entendimento fácil, otimiza o tempo. Um ponto negativo é a questão 
da logística. A Secretaria Municipal da Educação não disponibiliza 
esse material cedo, ele vem tarde para a escola. (APOLO). 
 

Em seu relato, a professora Demeter lamenta a falta de parceria em seu tra-

balho com o material da rede. Referindo-se às Orientações Curriculares e Proposi-

ções de Expectativas de Aprendizagem, ela afirma que não conhece ninguém que já 
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leu na íntegra. Para ela, há pouco estímulo dentro da escola para o trabalho com o 

material prescrito. Em relação ao próprio trabalho ressalta alguns pontos positivos 

 

Pra mim, tem ajudado muito, eu valorizo muito a escrita. (...) acho 
que ele é acima de tudo o que a gente já trabalhou. Em tempos ante-
riores, com a interdisciplinaridade que ele trabalha. Na interdisciplina-
ridade do tempo do Paulo Freire. Na gestão PT, que era uma coisa 
que eles têm para falar. Escola nenhuma entra na interdisciplinarida-
de, se não quiser. (DEMETER). 
 

Dos pontos positivos apontados pelos professores e professoras está o fato 

de a Prefeitura ter uma referência, falar uma mesma língua em relação aos conteú-

dos. Segundo o professor Apolo, é muito importante saber quais as expectativas fo-

car. A professora Prosérpina possui o mesmo pensamento e em suas colocações 

diz que o fato de saber o que o ensino público municipal espera faz com que ela sai-

ba como fazer o próprio trabalho.  

Nessa mesma perspectiva, Gimeno Sacristán (2000b) declara que o dilema 

do currículo não está em não haver nenhuma forma de prescrição ou dispor de um 

currículo fechado determinado desde cima, isso seria ingênuo. Argumenta que ―o 

importante é criar mecanismos de participação para discutir os problemas em torno 

da decisão, avaliação e revisão do currículo obrigatório, pois só assim se pode ir e-

videnciando um consenso social e profissional‖. (GIMENO SACRISTÁN 2000b, 

p.179).  

Referindo-se ao Caderno de Apoio e Aprendizagem, professor Poseidon a-

ponta como positivo a flexibilização que se tem para trabalhar. Essa versatilidade é 

oferecida pela própria Prefeitura, no sentido de não haver uma rigidez em relação à 

sequência de conteúdos. Segundo Pérez Gómez (2000), uma metodologia e um cur-

rículo suficientemente flexíveis permitem o atendimento às diferenças individuais por 

estimularem a participação ativa e as trocas entre os alunos nos ―processos de a-

prendizagem, experimentação e comunicação‖. (PÉREZ GÓMEZ, 2000, p.87). 

Em outro momento, foi perguntado aos professores e professoras da EMEF 

Profª Marlene Rondelli se o material prescrito provocou alguma mudança em suas 

práticas em sala de aula. 

 

Não! Eu já trabalhava assim. Embora o material ajudasse muito, ele 
dá muita ideia, ele trabalha exatamente em cima do que a gente tra-
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balhava na Prefeitura nos anos 90. A idealização é a mesma. 
(DEMETER). 

                         

Eu acho que assim... Muitas vezes, o material me deixou feliz, por-
que, quando ele chegou, muitas das coisas que estão ali, eu já fazia, 
então parece assim que você acertou. Um tiro no escuro que deu 
certo. Você acertou. (...) vão surgindo outras ideias. (PROSÉRPINA). 

 

De certa forma, sim, porque de todas as atividades que você tem e 
com o livro didático, o caderno de apoio, ele vem sim alterar, porque 
veio complementar. (PSIQUE). 
 
Eu diria que não alterou a minha prática não, mas veio, como diz, a-
crescentou; algumas situações que são ideais para sermos mais cria-
tivos em coisas que talvez estávamos limitados. Acrescentou algo 
positivo, e muitas ideias que eu tive depois foi a partir daí, apesar de 
não estarem lá, mas me ajudou a ter novas práticas, muitas coisas 
mantenho, mas avancei em muitas outras.(POSEIDON). 
 
Para mim mudou bastante, eu acredito no ser humano que muda a 
cada minuto, então o meu dia hoje é melhor que o de ontem, e a mi-
nha aula também vai melhorando. Práticas que já tinha e melhorei 
com isso, e vou reconhecer que já usei até o material do caderno de 
apoio nas minhas aulas do Estado, de tão bom que achei. (APOLO). 
 

Todos os professores, sem exceção, viram suas próprias práticas serem in-

fluenciadas pelos materiais do município. Dos mediadores de currículo produzidos 

pela SME, o Caderno de Apoio e Aprendizagem foi o mais citado. Gimeno Sacristán 

(2000) reconhece o currículo como algo que configura uma prática. Esse autor cita 

Grundy (1987), quando diz que se o currículo é uma prática, todos os que participam 

dela são sujeitos e por isso elementos ativos. Desse modo, argumenta sobre o papel 

do professor 

 

É evidente que no professor recaem não apenas as determinações a 
serem respeitadas provenientes do conhecimento ou dos componen-
tes diversos que se manifestam no currículo, mas também as obriga-
ções em relação a seus próprios alunos, ao meio social concreto no 
qual vivem, e isso o chama inevitavelmente a intervir, devido a res-
ponsabilidade para com eles. (GIMENO SACRISTÀN, 2000, p.165). 

 

Nos depoimentos de todos os professores e professoras de Matemática en-

trevistados constata-se a aceitação do material. É possível inferir que isso aconte-

ceu, após a introdução do Caderno de Apoio e Aprendizagem para mediar o currícu-

lo. 
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Em relação ao currículo prescrito e à prática pedagógica há muita distância? 

Desta indagação desponta a categoria final: ―relação entre teoria e prática‖. 

 
Nesse último ano, eu acho que não, está bem, é o que eu falei... Im-
plementado em 2007, 2008, mas agora em 2011 a gente começa a 
colher os frutos e começa a ver que realmente está dando certo. Vo-
cê começa, porque, vamos dizer assim, tem essa questão do ciclo, 
vai fechando o ciclo, então eu acho que o material está hoje bem uns 
90% fechado com a sala de aula. Você acrescenta muita coisa, você, 
contribui também mais dentro da orientação. (PROSÉRPINA). 
 
Porque a gente segue os conteúdos que você vai abordar dentro da-
quele currículo que você escolheu e que você pretende desenvolver 
de uma maneira diferenciada, nesse sentido o currículo normal não 
diferencia da prática o que os professores e alunos exigem é o que o 
currículo exige. (DEMETER). 
 
Há sim, porque lidar com o ser humano é complicado. Tudo é muito 
bonito no papel, às vezes, você planeja uma aula linda e maravilhosa 
e quando entra na sala de aula, não é nada daquilo que planejou, 
porque as carências e dificuldades do aluno são totalmente diferen-
tes. [...] Vão surgindo às dificuldades, os empecilhos, a dificuldade de 
aprendizagem dele, aí acaba saindo daquele caminho e indo para 
outro, porque para dar aquele conteúdo precisa voltar atrás no ano 
anterior. (PSIQUE). 
 
 
Na hora de você efetivar realmente, na recepção do próprio aluno, 
ele já apresenta dificuldades, porque não está preparado para ter 
uma continuidade do que se estabelece ali para cada série. E, às ve-
zes, a gente pode ver que aquela bagagem que o aluno tem é pe-
quena para dar continuidade. (POSEIDON). 
 
Bom, falando por mim não vou mentir que são exatamente iguais as 
dificuldades, há conteúdos e expectativas que atingem 100%, e ou-
tras que você passa longe. O que eu posso garantir na prática é a 
minha teoria que está lá no diário, é a prática da lousa, é aquilo o que 
realmente forneci e aquilo ali não invento. (APOLO). 
 

De acordo com Demeter e Prosérpina, o entendimento, a aproximação do 

prescrito e da prática se dá no cumprimento do planejado, no esgotar das expectati-

vas da proposta. Segundo Demeter, quando se executam as atividades em cima do 

que foi selecionado para trabalhar de maneira diferenciada, a prática não vai se dis-

tanciar do proposto. Como observa Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, p.29) ―o 

professor é um elemento chave na criação do ambiente que vive na sala de aula. 

Cabe-lhe a responsabilidade de propor e organizar as tarefas a realizar e de coorde-

nar o desenvolvimento da atividade dos alunos‖.  
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Em outra direção, Psique, Poseidon e Apolo atribuíram a distância entre o 

prescrito e o real à dificuldade que alguns alunos e alunas possuem em relação aos 

conteúdos desenvolvidos nas atividades.  Nas novas propostas pedagógicas volta-

das à construção do saber matemático, os estudantes são chamados a pensar, a 

inferir sobre o aquilo que observa, como também a formular hipóteses, mas não ne-

cessariamente encontrar respostas corretas. No que se refere à aprendizagem dos 

estudantes, deve-se entre outras coisas, ―respeitar as suas possibilidades de racio-

cínio e organizar situações que propiciem o aperfeiçoamento desse raciocínio; signi-

fica estabelecer relações entre conteúdo, método e processos de ensino‖. 

(MICCOTTI, 1999, p.165). 

Em suas conclusões a respeito da inserção dos documentos curriculares na 

rede, GT2 vai além  

Eu acho que é isso que o documento ajuda, ele ajuda a evidenciar e 
demonstrar a fragilidade docente do magistério do Brasil no século 
XXI. Nós não estamos falando do sujeito da escola X. Então, como 
que esse material todo potencializa e favorece essa formação? E 
como é que a gente organiza o ensino dentro da escola? Eu acho 
que é esse o olhar que os docentes precisariam fazer, porque senão 
o sujeito sentirá culpa, ele não sairá do lugar, ficará paralisado.  
 

Os professores sentem o peso da responsabilidade que lhe é atribuída pela 

escola, pela comunidade e pela mídia. E a ideia, segundo a depoente GT2, não é 

culpabilizar o sujeito individualmente, não. É corresponsabilizá-lo coletivamente. A 

reflexão deve ser de todas as instâncias que trabalham pela educação.  

Pires e Santos (2008) afirmam que as perspectivas propostas sinalizam a ne-

cessidade do professor de se apropriar de conhecimentos relativos aos conteúdos 

matemáticos, conhecimentos didáticos pedagógicos e curriculares.  

É notório para todos os entrevistados que os materiais apontam avanços di-

dáticos pedagógicos. GT2 em seu depoimento, sempre retorna ao direito do aluno: 

―o meu princípio é o direito de o aluno aprender, mas eu tenho um outro princípio 

que é aquilo que move o sujeito, que é a possibilidade de fazer bem feito‖. 

 A depoente GT3 finaliza sua entrevista na mesma direção que GT2 discor-

rendo sobre a aprendizagem dos alunos. 

 

O que importa é que todos têm direito de aprender o que é básico, 
pelo menos. No fim, o que se deseja é que o menino ou menina que 
vai à escola do Acre e o menino ou menina que vai à escola paulis-
tana tenha a oportunidade de construir conhecimentos sobre os nú-



127 
 

 

meros, sobre as operações, sobre a geometria, independentemente 
de onde ele vive.  
 

Refletir sobre esse trabalho pensado e idealizado para duas entidades: pro-

fessores e alunos. E em relação ao ganho do currículo implementado, GT3 finaliza 

seu depoimento 

Isso é currículo comum, quer dizer, é disponibilizar todas as ferra-
mentas necessárias para desenvolverem seu pensamento matemáti-
co e sua competência linguística, cabendo ao professor fazer as a-
daptações necessárias. Mas, no fundo, o currículo não se compõe 
pelas tarefas feitas com sementes ou feitas com joguinhos eletrôni-

cos, ele se compõe de ideias basilares. Acho que é isso. 
 

A intersecção entre o saber fazer e o fazer certo, entre a busca de coerência 

entre discurso e prática marcaram as falas dos depoentes. Foram unânimes quanto 

à necessidade de diretrizes norteadoras das práticas docentes e mostraram uma 

postura reflexiva diante da proposta curricular, de acordo com o pensamento de 

Paulo Freire  

É pensando criticamente a prática de ontem e de hoje que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se con-
funda com a prática. (FREIRE, 2000, p.43).  
 

O diálogo estabelecido com os sujeitos dessa pesquisa suscitou os dilemas 

que envolvem o currículo, a formação continuada e a participação docente na formu-

lação de mudanças e inovações que culminem na melhoria da aprendizagem dos 

estudantes.  Nessa direção, se faz cada vez mais urgente valorizar professores e 

professoras como artífices e promotores de implementações curriculares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Há uma evidente efervescência em torno do currículo e sua centralidade, não 

apenas nas escolas da rede municipal da cidade de São Paulo como no Brasil como 

um todo. A discussão sobre o estabelecimento de um currículo que prescreva o que 

os estudantes da escola básica devam aprender na escola tem promovido discus-

sões e ações, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional (Lei nº. 9394/96).  

Parâmetros curriculares foram discutidos, construídos e estabelecidos para 

todas as modalidades da educação básica, sem que houvesse por parte das autori-

dades a oportunidade de estabelecer o que se chama as orientações curriculares de 

expectativas de aprendizagens para os estudantes da rede pública brasileira. 

Paralela à discussão curricular, a formação continuada tem sido muito discuti-

da e pesquisada. Devido à percepção de uma considerável distância entre a forma-

ção inicial e seu desempenho no exercício das práticas pedagógicas diante das de-

mandas emergidas do contexto de atuação profissional, surge a formação continua-

da como supridora de conhecimentos. Esta situação aponta para a necessidade de 

formação continuada em serviço de modo a promover o conhecimento e corrigir de-

fasagens advindas da formação inicial. 

De acordo com Barreto e Gatti (2009), nas últimas décadas, a formação con-

tinuada tem como propósito a atualização e aprofundamento do conhecimento e a-

presenta-se como um requisito natural do trabalho frente aos avanços no conheci-

mento.  

O panorama da rede municipal de ensino de São Paulo, no que se refere à 

formação continuada em Matemática, mostra uma formação por multiplicação, em 

que um professor ou professora de ciclo II da disciplina vai para a formação e lhe é 

incumbida a sua multiplicação na escola. Essa administração apostou na formação 

do Coordenador Pedagógico e, consequentemente, na multiplicação do conheci-

mento por esse profissional. Satirizando a situação, seria como imaginar que um ser 

iluminado vai para uma formação e, ao retornar à escola, multiplicará os conheci-

mentos recebidos a seus seguidores que, por sua vez, farão tudo o que esse líder 

disser. 



129 
 

 

Em que medida as Orientações Curriculares e Proposição de expectativas de 

aprendizagem do ensino fundamental do ciclo II de Matemática contribuem para 

formação continuada dos professores de Matemática? Essa indagação conduziu 

essa pesquisa, como também promoveu a reflexão sobre a minha prática como do-

cente e formadora. Permitiu entrever possibilidades de mudanças tanto na prática 

dos professores e professoras como nas políticas públicas de formação para os e-

ducadores.  

Para realizar a pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa e como pro-

cedimento de coleta de dados foram realizadas entrevistas com os educadores da 

equipe técnica e duas professoras. Com os professores e professoras da escola in-

vestigada foi formado um grupo focal, do qual fui mediadora. A interação do grupo 

permitiu-me flagrar as considerações e insights do grupo de professoras e professo-

res de forma coletiva. 

A síntese das conclusões e inconclusões da questão norteadora desse estudo 

apresentam-se depois de uma caminhada de quatro anos de pesquisa e aprofunda-

mento. Meu caminho de perguntas e respostas começou a ser trilhado em 2010, 

quando estabeleci um recorte dentro da rede municipal que me permitisse a com-

preensão e sistematização dos dados materiais de modo a elucidar minha questão 

de pesquisa. 

Duas razões motivaram a escolha da escola a ser pesquisada: a primeira foi o 

tempo de trabalho na mesma e a segunda a convivência com os professores e pro-

fessoras de Matemática. 

Dois momentos dividiram a construção da pesquisa: o momento técnico e o 

momento da prática. Entrevistei três educadores da área técnica que contribuíram 

ativamente na elaboração das Orientações Curriculares e Proposição de expectati-

vas de aprendizagem do ensino fundamental do ciclo II de Matemática e outros ma-

teriais construídos para legitimarem e dar significado à proposta curricular de Mate-

mática. 

O segundo momento da investigação foi a constituição de um grupo focal com 

os professores e professoras regentes de Matemática dessa Unidade Escolar. Para-

lelamente, entrevistei outras duas professoras, atualmente titulares em outras esco-
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las, mas que lecionavam na escola pesquisada na época da implementação do ma-

terial foco desse estudo. 

A constatação de fragilidades na implementação do material ficou evidencia-

da. Falta de informação, de comunicação e formação foram algumas das justificati-

vas apontadas pelos docentes pelo não entendimento do material que, segundo o 

grupo, levaram alguns dos professores e professoras a utilizarem as Orientações 

Curriculares apenas em planejamentos.  

Por outro lado, os depoentes da área técnica explicitam as dificuldades exis-

tentes em uma rede de ensino da dimensão da rede municipal paulistana. Todas 

foram unânimes ao apontar a necessidade de se ter certo controle do ensino e a-

prendizagem na rede.  Em posição convergente, Gimeno Sacristán (2000) afirma 

que a política sobre o currículo condiciona a realidade prática da educação, pois é 

um campo ordenador decisivo com repercussões sobre a prática e sobre o papel e 

margem de atuação que os professores têm da mesma. 

As conclusões do estudo realizado sugerem que a introdução de um currículo 

prescrito se faz necessário nas escolas, porém essa introdução deve vir acompa-

nhada de estudo e reflexão. O que evidencia investimento em formação continuada. 

Por outro lado, aponta para a centralidade do papel dos professores e professoras 

como atores e não como meros executores do currículo. Esse resultado nos reporta 

novamente a Ruy Pietropaolo que em sua pesquisa de doutorado afirma 

 

Embora se saiba que são os professores que, em última instância, 
dão vida ao currículo, pouco ou nenhum espaço de participação tem 
sido dado a eles, ainda que se os considerem os principais agentes 
para promover qualquer mudança educativa. (PIETROPAOLO, 2005, 
p.32). 

 

Constatou-se também que no processo, mesmo limitado, de discussão coleti-

va da implementação do documento Orientações Curriculares, houve uma reflexão 

que levou parte dos professores e professoras a reconsiderarem a prática. Parte dos 

professores entrevistados, porém, só realizou essa reflexão, quando da implantação 

do Caderno de Apoio e Aprendizagem (CAA) de Matemática que materializou na 

prática, em sequências didáticas, as expectativas de aprendizagem previstas nas 

Orientações Curriculares de Matemática. 
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Muitas são as razões pela não assimilação imediata das Orientações Curricu-

lares. Dentre elas, destacam-se a não adesão à Jornada Especial Integrada de For-

mação (JEIF), que propicia a participação dos professores e professoras na forma-

ção coletiva; a desarticulação do Coordenador Pedagógico em relação às políticas 

públicas do município e a falta de formação continuada. Nessa direção, são oportu-

nas as considerações de Rui Pietropaolo ao discorrer sobre a participação docente 

nas políticas curriculares. 

 

[...] As formas como esses currículos são elaborados, divulgados e 
implementados têm provocado cenas repetidas de resistência, rejei-
ção e ceticismo dos professores perante ‗mais uma mudança‘. Além 
de se sentirem excluídos do processo de discussão e elaboração 
curricular, suas reações também estão ligadas ao tipo de formação 
que receberam. (PIETROPAOLO, 2005, p.33). 

 

A criação do mediador de currículo, o Caderno de Apoio e Aprendizagem 

(CAA), de acordo com os professores e professoras participantes dessa pesquisa, 

de um lado, articulou a prática de sala de aula com o documento Orientações Curri-

culares de Matemática e, por outro lado, para três professoras corroborou as prati-

cas que já realizavam em classe. 

Uma das depoentes da equipe técnica relatou que a criação desse mediador 

foi um caminho encontrado para mostrar ao corpo docente de Matemática da rede 

municipal como os conteúdos deveriam ser trabalhados em classe. O material mos-

trou por meio de atividades a importância da problematização na aprendizagem dos 

estudantes. Em cada unidade do material, são propostas atividades relacionadas a 

um grupo de expectativas de aprendizagem retiradas das Orientações Curriculares e 

proposição de expectativas de aprendizagem, de forma a articular diferentes eixos 

de conteúdos – números, operações, espaço e forma, grandezas e medidas e trata-

mento da informação. 

Na apresentação do Caderno de Apoio e Aprendizagem, afirma-se que esse 

material tem o objetivo de apoiar o trabalho docente e de se trabalhar com boas si-

tuações de aprendizagem para a mobilização de conhecimentos prévios dos estu-

dantes, proporcionando, assim,  a construção de novos significados e novas apren-

dizagens. 
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Conclui-se que as Orientações Curriculares e Proposição de expectativas de 

aprendizagem de Matemática, juntamente com os outros ―mediadores‖ curriculares, 

se articulam com a avaliação proposta em sala de aula e com a avaliação externa 

(Prova São Paulo). Esta aplicada, anualmente, regula a aprendizagem na rede mu-

nicipal de ensino e articula-se com os materiais produzidos pela Secretaria Municipal 

de Educação (Orientações Curriculares, Referencial de expectativas de aprendiza-

gem para o desenvolvimento da competência leitora e escritora do ciclo II: caderno 

de orientação didática de Matemática, Cadernos de Apoio e Aprendizagem). 

Dos relatos obtidos dos educadores da equipe técnica emergiram quatro ca-

tegorias, por similitudes nos seus relatos: a participação planejada na elaboração 

dos mediadores de currículo; a importância de diretrizes na constituição do currículo; 

a necessidade de um currículo prescrito; formação continuada e mudança. 

A ideia de um currículo comum permeia todas as categorias surgidas, porém, 

de acordo com os relatos, os materiais construídos não estão totalmente ligados à 

pretensão de uma escola comum, ou de um ―currículo engessado‖, como expressou 

uma das depoentes.  

Garantir que todos os estudantes tenham acesso a um conhecimento histori-

camente construído, bem como a consideração da cultura local, aparece como um 

direito nas Orientações Curriculares.  Gimeno Sacristán corrobora essa conclusão, 

ao ressaltar que o currículo comum na educação obrigatória permeia um projeto uni-

ficado de educação nacional. Assim, 

 

[...] numa sociedade autoritária expressa o modelo de cultura que o 
poder impõe. Numa sociedade democrática tem que aglutinar os e-
lementos de cultura comum que formam o consenso democrático so-
bre as necessidades culturais comuns  e essenciais dessa comuni-
dade. (GIMENO SCRISTÁN, 2000, p.111). 
 

É fundamental se garantir uma aprendizagem que permita aos estudantes 

uma continuidade de estudos e o acesso a um conhecimento necessário a todos. A 

garantia do direito ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades que os 

transformem em sujeitos autônomos. 

A definição de um currículo prescrito e sua regulação garantem também um 

controle do que se ensina e do que se aprende nas escolas, como um meio de a-
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companhar e investir nas escolas que mais precisam. Propõe um referencial para 

controlar a qualidade do sistema educativo. 

Analisar as entrevistas e a coleta de dados do grupo focal proporcionou o 

surgimento de cinco categorias por semelhança nos depoimentos: a importância do 

ensino da Matemática na atualidade; precariedade de discussão na implementação 

da proposta curricular na escola; articulação do currículo com formação continuada; 

flexibilização e diversidade das atividades curriculares; relação entre teoria e prática. 

O posicionamento dos professores e professoras considerou a necessidade 

de um currículo comum como um norteador das práticas de sala de aula. Considera-

ram o Caderno de Apoio e Aprendizagem como um material que veio como promotor 

da articulação entre as sequências de atividades propostas e as expectativas de a-

prendizagem.   

Uma questão apareceu nos relatos: trata-se da não participação do professor 

nas discussões e elaborações referentes ao currículo. Elaborado em 2006, o docu-

mento Orientações Curriculares foi encaminhado às escolas para apreciação, cuja 

discussão na escola pesquisada limitou-se aos participantes da Jornada Especial 

Integrada de Formação (JEIF) e não houve trabalho com os professores optantes de 

outras jornadas. Esse fato ocorreu em outras escolas da rede e os novos professo-

res desconheceram tal movimento.  

O movimento de construção de materiais pode estimular o desenvolvimento 

profissional dos professores, não apenas em termos de construção curricular, mas 

como pertencimento. Como muito bem colocou uma depoente da área técnica ―o 

que nos une em termos de pertencimento a uma rede‖? 

Os professores e professoras entendem que o material produzido contribui 

para a sua formação continuada. O contato com atividades produzidas nos moldes 

atuais, contemplando a complexidade do momento atual avança no sentido da refle-

xão sobre a prática. Permite uma revisão dos paradigmas norteadores das próprias 

práticas. 

A participação docente na construção do currículo exige um engajamento, 

uma consciência de que docentes, gestores e equipes técnica se corresponsabili-

zem pelos avanços e dificuldades do processo de ensino e aprendizagem. Convém 

lembrar que a participação docente nas decisões curriculares e políticas referentes à 
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educação é um espaço a ser conquistado, já que os governos, em geral, não propi-

ciam essa participação.  

Essa pesquisa confirmou a contribuição das Orientações Curriculares e pro-

posição de expectativas de aprendizagem para o ciclo II de Matemática para a for-

mação continuada, mas é uma formação incompleta, construída autonomamente por 

uma parte dos docentes da rede. Há que se ter a clareza de que as exigências insti-

tucionais em torno do currículo prescrito podem se instalar ou não nas práticas dos 

professores e professoras, bem como em suas mentalidades. Afinal, uma prescrição 

não justifica uma obrigatoriedade.  

Os aspectos norteadores do currículo, as tensões entre a teoria e a prática, o 

real e o prescrito são dimensões do currículo em ação. O papel da formação conti-

nuada é articular essas dimensões de modo a ressignificar o trabalho docente.  De 

acordo com Gimeno Sacristán (2000), não se pode esquecer que as orientações e 

exigências contidas no formato de currículo prescrevem apenas por via indireta as 

práticas docente e discente. 

Apesar de todas as dificuldades e limitações observadas e vivenciadas na re-

de municipal de ensino de São Paulo, o desenvolvimento da profissionalização, o 

exercício do magistério vivenciado na prática junto aos estudantes, as equipes técni-

cas e gestoras ancoradas na consciência, como diz Freire (2006), exigem que o 

preparo, a capacitação e a formação sejam permanentes. 

É essencial sonhar, construir o possível, aventurar-se na busca do impossível, 

sempre à procura de novas alternativas e possibilidades, caminhada essa inconclu-

sa que estamos sempre em formação.  
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ANEXO A  

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A DIRETORA DA DIRETORIA DE 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA (DOT) ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: DEPOENTE 

GT1 

1º BLOCO – PONTO DE VISTA HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO MATERIAL 

Como nasceu essa ideia? Como foi montada a equipe de elaboração das Orienta-

ções Curriculares (Proposições de Expectativas de Aprendizagem) de Matemática 

para o ensino fundamental II? Quais critérios considerados? Quem são eles/as? O 

que se pretendeu com esse documento? Como foi o trabalho de composição do ma-

terial? 

O material sofreu algum pré-teste? Como se deu a implantação nas escolas da re-

de? Quais foram os critérios? Na apresentação do material, o Sr. Secretário de Edu-

cação Alexandre Alves Schneider afirma que o material foi encaminhado às escolas 

da rede para ser discutido e avaliado pelo conjunto de profissionais da rede. Quais 

foram as escolas? Quais foram os profissionais que realizaram essa avaliação e com 

que critérios? Quais foram os primeiros resultados? E hoje como se obtêm dados 

para uma avaliar essa implementação? 

 

2º BLOCO FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Consta, no primeiro parágrafo da página 10, a seguinte afirmação: ―A elaboração de 

documentos que orientam a organização curricular na rede municipal de ensino, ex-

plicitando acordos sobre expectativas de aprendizagem, vem se configurando como 

uma das necessidades apontadas pelos educadores, com a finalidade organizar 

e aprimorar os projetos pedagógicos das escolas.‖ (Orientações Curriculares (Pro-

posições de Expectativas de Aprendizagem) de Matemática para o Ensino Funda-

mental II). 

A SME tem um perfil do corpo docente de matemática que atua nas escolas da re-

de? Houve alguma pesquisa com os docentes da rede? Se houve, como foi realiza-

da? 
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Quais foram os principais norteadores das políticas de unificação das expectativas 

de aprendizagem para cada ano do Ensino Fundamental II? Como se caracterizou a 

participação dos professores/as na construção do material? Quais foram as propos-

tas para formação de educadores (professores/as, equipe gestora)? 

Como se concretizaram? Há algum dado a respeito da receptividade do material pe-

los professores/as da rede? Em que medida a utilização das Orientações Curricula-

res (Proposições de Expectativas de Aprendizagem) de Matemática para o Ensino 

Fundamental II pode contribuir para a formação continuada dos professores/as da 

rede? O documento prevê que uma das articulações do documento é com os resul-

tados da Prova São Paulo. Em Matemática, quais metas foram definidas? Quais fo-

ram alcançadas? Qual foi o significado dessa proposta no contexto da política edu-

cacional atual? Que aspectos do cotidiano escolar foram influenciados a partir da 

implementação das Expectativas de Aprendizagem? Como os sujeitos entendem 

essa interferência? Quais os principais dificuldades encontradas para implementar 

as Orientações Curriculares?  
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ANEXO B  

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A DRIETORA DA DIRETORIA DE 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA (DOT) DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO (DRE) 

DE SÃO MATEUS. 

1º BLOCO – FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA ENTREVISTADA 

 Comente sobre sua formação profissional e seu tempo na rede. A prefeitura do mu-

nicípio de São Paulo implementa, desde de 2007, as ―Orientações Curriculares e 

Proposição de expectativas de aprendizagem‖ do ensino fundamental do ciclo II. A 

senhora participou de alguma forma da discussão dessa proposta? 

O material prescrito pelo município tem contribuído para a sua formação profissio-

nal? De que forma?  

Qual a sua compreensão sobre a condição de educador hoje? 

 

2º BLOCO – PONTO DE VISTA HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO MATERIAL 

Na formação de novos coordenadores, a Senhora relatou brevemente o histórico da 

construção das Orientações Curriculares, reportando-se aos seus idealizadores. 

Como se deu esse processo? 

A Senhora sabe como foi montada a equipe de elaboração das Orientações Curricu-

lares (Proposições de Expectativas de Aprendizagem) para o ensino fundamental II? 

Quais critérios considerados? Quem são eles/as? 

O que se pretendeu com esse documento? 

Como foi o trabalho de composição do material? 

É do seu conhecimento se este material sofreu algum pré-teste?  

Como se deu a implantação nas escolas da rede? Quais foram os critérios? 

Na apresentação do material o Senhor Secretário de Educação Alexandre Alves S-

chneider afirma que o material foi encaminhado às escolas da rede para ser discuti-

do e avaliado pelo conjunto de profissionais da rede. A senhora acompanhou esse 

processo? Em caso negativo, o que a senhora conhece a respeito desse processo? 

Como é avaliada a implementação dos materiais prescritos pela SME? 
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3º BLOCO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Consta, no primeiro parágrafo da página 10, a seguinte afirmação: ―A elaboração de 

documentos que orientam a organização curricular na rede municipal de ensino, ex-

plicitando acordos sobre expectativas de aprendizagem, vem se configurando como 

uma das necessidades apontadas pelos educadores, com a finalidade organizar 

e aprimorar os projetos pedagógicos das escolas.‖ (Orientações Curriculares (Pro-

posições de Expectativas de Aprendizagem) para o Ensino Fundamental II).A SME 

tem um perfil do corpo docente que atua nas escolas da rede? Quais foram os prin-

cipais norteadores das políticas de unificação das expectativas de aprendizagem 

para cada ano do Ensino Fundamental II? Quais foram as propostas para formação 

de educadores (professores/as, equipe gestora)? Como se concretizaram? Há al-

gum dado a respeito da receptividade do material pelos professores/as da rede? Em 

que medida a utilização das Orientações Curriculares (Proposições de Expectativas 

de Aprendizagem) para o Ensino Fundamental II pode contribuir para a formação 

continuada dos professores/as da rede? O documento prevê que uma das articula-

ções do documento é com os resultados da Prova São Paulo. Em se tratando do 

currículo prescrito, quais metas foram definidas? Quais foram alcançadas? Qual foi o 

significado dessa proposta no contexto da política educacional atual? Que aspectos 

do cotidiano escolar foram influenciados a partir da implementação das Orientações 

Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem? Como os sujeitos en-

tendem essa interferência? Quais os principais dificuldades encontradas para im-

plementar as Orientações Curriculares? As metas definidas foram de alguma forma 

alcançadas? 
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ANEXO C  

 PLANEJAMENTO DO GRUPO FOCAL  

 

Objetivo do grupo focal: coletar dados para a tese de doutorado do Programa de 

Educação: Currículo, na linha de pesquisa Currículo e Avaliação Educacional. A tese 

tem como temática o currículo prescrito na disciplina de matemática por meio das 

orientações curriculares. 

Para discutir no grupo – questões iniciais. 

Comente sobre sua formação profissional. Tempo na rede.  

Qual a sua compreensão sobre a importância do ensino da Matemática hoje? 

A prefeitura do município de São Paulo implementa, desde de 2007, as orientações 

curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem do ensino fundamental 

do ciclo II. Vocês já discutiram essa proposta? 

O material prescrito pelo município tem ajudado você na sua formação como educa-

dor? De que forma? 

Vocês observaram dificuldades  na utilização da proposta?Pontos positivos e pontos 

negativos. 

Esse material alterou de algum modo a sua prática? Em relação ao currículo prescri-

to e à prática pedagógica há muita distância? Explique. 
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ANEXO D  

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM A PROFA. DEMETER E PROFA. 

PROSÉRPINA. 

1. Comente sobre sua formação profissional e seu tempo na rede.  

2. Qual a sua compreensão sobre a importância do ensino da Matemática hoje? 

3. A prefeitura do município de São Paulo implementa, desde de 2007, as ―Orienta-

ções Curriculares e Proposição de expectativas de aprendizagem‖ do ensino funda-

mental do ciclo II. Você já discutiu essa proposta em alguma das escolas, em que 

trabalhou ou trabalha? 

4. O material prescrito pelo município tem ajudado você na sua formação como edu-

cador? De que forma? 

5. Você sentiu alguma dificuldade na utilização da proposta?  

6. Você participa do horário de JEIF na escola, em que trabalha? Se não participa, 

você sente falta dessa participação? 

7. Você acha que a participação no grupo de JEIF contribui para sua formação? 

8. Em algum momento da sua prática com as Orientações Curriculares, você sentiu 

falta de ter aprendido na sua Graduação? 

9. Cite alguns pontos positivos e negativos dos materiais prescritos. 

10. Esse material alterou de algum modo a sua prática? Se sim, como? 

11. Em relação ao currículo prescrito e a prática pedagógica há muita distância? Ex-

plique. 

12. Em sua opinião como deveria ser concebido o currículo de matemática no ensino 

fundamental? 
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ANEXO E  

ENTREVISTA COM DEPOENTE GT1 

 

Entrevistada (E): É o meu quinto ano em DOT. Comecei, na verdade, neste traba-

lho com a organização do Ler e Escrever com o ciclo I. Quando eu vim para cá, a 

ideia era poder organizar algumas orientações gerais no trabalho com a matemática. 

A primeira coisa que a gente fez foi em função dos resultados que tínhamos de uma 

pesquisa que foi feita na região da Vila Prudente-Sapopemba, que, nessa época, era 

uma Diretoria. Levantamos em nossa pesquisa que aproximadamente 40% das cri-

anças, ao chegarem ao terceiro ano, não sabiam ler e escrever. Percebemos que 

essa situação de alguma forma acarretava também um descompasso no trabalho 

com a matemática. Sem a competência de leitor e escritor suficiente, os meninos 

não tinham também competência na resolução de problemas, porque comprometia 

todo o trabalho que o professor ia realizar nessa área.  

Um dos focos principais da matemática é o trabalho com a resolução de problemas. 

Fomos observando isso, notamos que havia a necessidade de organizar um pouco o 

trabalho para esse professor, ao longo dos anos escolares. Assim, percebíamos 

quando visitávamos as escolas e olhávamos os cadernos desses meninos, víamos 

páginas e páginas apenas com os algarítmos, ou seja, os algarítmos convencionais 

de adição, subtração, multiplicação e divisão, com pouquíssimas atividades de reso-

lução de problemas, quase nada de geometria. O trabalho com localização inexistia 

e muito menos a ideia de trabalhar um cálculo probabilístico, uma ideia que você 

pudesse olhar para os dados, verificar como é que se interpreta e fazer a análise 

disso.  

A primeira coisa que fizemos foi organizar uma orientação para os professores do 1o 

ao 5o ano, com a ideia de ajudá-los nesse trabalho, de dar orientações que pudes-

sem auxiliá-los. Víamos que não faltava o conhecimento que eles deveriam ter no 

trabalho com a matemática. Os professores utilizavam o mesmo conhecimento obti-

do quando eram estudantes e isso dificultava muito a observação que realizávamos 

nas escolas e o trabalho deles. Então se fazia necessário de alguma forma dizer 

qual perspectiva hoje da educação matemática era importante ser trabalhada nas 

nossas escolas. Assim, organizamos um primeiro documento que se tornou uma 
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pequena referência. A recepção dessas intenções foi de certo modo assustadora 

para os professores, pois, na hora que eles realizaram sua leitura, perceberam o 

quão distantes estavam do que indicávamos como sendo importante para o trabalho 

na área de educação matemática.  

Essa foi, na verdade, a nossa primeira aproximação em função dos resultados de 

alfabetização. Vimos que essas eram duas grandes áreas que precisaríamos orga-

nizar orientações para os professores. Surge então a ideia de ter dois focos prioritá-

rios, que seriam o trabalho com a língua portuguesa no 1o ano, especificamente, e, 

também no fechamento do ciclo, para os alunos que não conseguiram atingir o co-

nhecimento do sistema alfabético e  apresentavam grande comprometimento em 

relação à área de matemática. Assim, organizamos dois materiais: um para o 1o ano, 

com o foco maior no sistema de escrita e a ideia da alfabetização, e outro para o 4o 

ano, com o material do PIC contendo orientações para o professor e um caderno 

para o aluno.  

Em 2006, vimos a necessidade de fazer uma ampliação do Ler e Escrever. A cons-

trução de materiais era um trabalho concomitante com a formação, porque, à medi-

da que tínhamos a produção dos materiais, realizávamos a formação. Nesse primei-

ro movimento, em 2005, realizamos um trabalho conjunto com o trio gestor, compos-

to pelos coordenadores, diretores e supervisores das escolas. Tínhamos uma repre-

sentatividade, não eram todas as escolas, mas era uma grande representatividade 

das regiões, então fizemos a formação em todos os espaços.  

Em 2006, ampliamos o programa, com a produção do material do 2o ano para os 

professores. Aí, sim, eram orientações didáticas do planejamento e também um tra-

balho com as questões metodológicas. Tentávamos pensar um pouco, como é que o 

professor planeja e como de alguma forma isso pode ser viabilizado em sala de au-

la. Procuramos dar dicas: ―Olha, nesse momento, você precisa parar aqui um pou-

quinho... Deixa as crianças falarem, porque o pensamento delas, de como elas or-

ganizaram essa resolução é importante, porque você vai estar trabalhando também 

com a questão da comunicação matemática e a construção de argumentos, para 

que tenham maior segurança e possam de alguma forma ir construindo esse percur-

so de trabalho e de conhecimento‖. Desse modo, investimos em duas frentes de 

formação, na formação com o coordenador pedagógico, com formações sistemáti-
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cas em língua portuguesa e matemática e com os professores. A ideia era continuar 

com o foco na construção do sistema de escrita e também trabalhando este aspecto 

da matemática. Vinculado a todo esse trabalho começamos a produção das expec-

tativas de aprendizagem. As expectativas saíram em 2007, mas toda a construção 

se deu no ano de 2006. A primeira versão saiu em 2006 e foi para as escolas, todas 

as escolas da rede, que, na época, deveriam ser por volta de umas 400 escolas. Os 

professores fizeram as discussões, seja em relação à expectativa da matemática, da 

língua portuguesa, da natureza e sociedade, de história e geografia, e todo esse ma-

terial, no final do ano, retorna para a secretaria. Então, o que é que vimos no retorno 

dos professores? Em matemática, o maior foco que eles indicavam era o trabalho 

que, de alguma forma, já estavam acostumados a fazer, um trabalho com sistemas 

de numerações; praticamente tudo aquilo que tínhamos colocado do trabalho de es-

paço e forma os professores retiraram e muito pouco foi colocado em relação ao tra-

balho de resolução de problemas. O material revisado pelos professores era um 

grande indicador do trabalho que precisava ser feito de formação, e como é que a 

gente de alguma forma ia fazer a discussão disso. É preciso esclarecer para a rede, 

porque tem coisas que não podemos simplesmente retirar de um currículo por achar 

que não dá tempo de fazer ou por desconhecimento. Observa-se que isso tem muita 

referência com o conhecimento dos professores e com a organização do tempo di-

dático na sala de aula. A partir disso, fomos percebendo qual a atuação que a secre-

taria precisaria ter na formação dos professores. Primeiro para a compreensão da-

quilo que estava sendo proposto no documento, porque se vem um retorno dessa 

natureza e você está retirando uma parte do conhecimento que tem do cotidiano, a 

relação de deslocamento e localização é fundamental para o sujeito; por outro lado, 

o trabalho com figuras tridimensionais ou com figuras bidimensionais também faz 

parte do nosso cotidiano. O conhecimento das propriedades e estruturas para com-

preender melhor essas referências que temos é fundamental. Não podemos retirar 

questões que são fundamentais para o sujeito viver na sociedade e, ao mesmo tem-

po, dialogar com os professores a respeito disso. Então, a gente organizou uma 

grande devolutiva, foram dois ou três dias de devolutiva em todas as regiões. Agru-

pamos os representantes das diretorias regionais, que são os nossos formadores 

locais. Havia representantes das escolas - coordenadores e professores - para que 

pudéssemos fazer com que eles se aproximassem da compreensão do documento 

e, ao mesmo tempo, negociarmos. Podemos retirar uma determinada questão, mas 
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precisamos compreender quais são as dimensões que devem ser suprimidas de um 

determinado conteúdo. Na verdade, é realmente um currículo prescrito, mas, na ho-

ra em que vai para a sala de aula, ele toma uma dimensão do fazer e das apropria-

ções que os professores têm a respeito do conhecimento do próprio currículo, o co-

nhecimento que deve ser transposto no trabalho didático e metodológico na sala de 

aula. Essa foi a finalização do documento. A partir de todo esse trabalho de discus-

são que tiveram no interior de cada escola, as diretorias organizaram uma síntese 

do que cada escola disse. Havia um roteiro, eu não lembro se tenho aqui. Era outra 

diretoria, e eu estava só trabalhando com o ciclo I, estava acompanhando não muito 

de perto, mas nas devolutivas comparecemos. Eu diria que o movimento foi muito 

bacana, estávamos dizendo que precisaria ter uma mudança e essa mudança foi 

bastante dialogada com a rede. Isso não significou que as pessoas compreenderam 

ou que elas se apropriaram do teor do que tinha no documento.  

(P): Houve a participação de todas as escolas? 

(E): Todas participaram, foi um movimento muito grande. Houve mais ou menos dois 

meses de discussão porque era um grande volume, língua portuguesa, matemática, 

história, geografia, todo o trabalho com o ciclo I que foi natureza e sociedade e aí 

eles faziam algumas observações no documento das modificações que as escolas 

sugeriram. Eu diria que numa rede tão grande, conseguir fazer esse movimento foi 

bem bacana. Eu acho que há uma diferença; também sou assessora numa escola 

particular, onde você pode construir o currículo da escola em função de todas as 

observações, de alguma forma, das demandas observadas. Numa rede com quase 

555 escolas, isso é muito complicado, não dá. Imagina se cada uma das 555 esco-

las que pertencem a um sistema fizer o que quer. Porque se for assim, que unidade 

você tem dentro do sistema? O que une estas escolas, em termos de pertencimen-

to?  Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Isso não significa que 

vamos engessar o currículo da escola, porém, algumas coisas é preciso que nos 

unam. Acho que há uma diferença fundamental entre uma escola particular e você 

estar dentro de um sistema. Então que princípios nos unem? O que é preciso garan-

tir de unidade para estar dentro de um sistema? Senão fica completamente sem 

sentido. Falar de um currículo crítico é bacana, mas temos que ter alguns cuidados, 

ao pensarmos no sistema, porque senão cada um faz o que quer e depois somos 

cobrados pela qualidade. Temos muitos índices aos quais temos que responder, se-
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ja o IDEB, hoje tem a Prova São Paulo, o PISA, há muitas questões que não estão 

sozinhas dentro do próprio sistema, mas que a própria sociedade está organizando 

em função da melhoria da qualidade do trabalho que as escolas estão desenvolven-

do. Por isso, o currículo é fundamental para organizar o que falta dentro do sistema. 

Não é questão de criticar ou não, mas para pensar: o que é que pode nos ajudar a 

ter uma identidade? Acho que essa é a questão fundamental.  

Bom, isso foi em 2006, começou em 2005 e 2006 todo esse movimento. Em 2007, a 

partir de toda essa discussão feita da rede, reorganizamos o documento, e ele é im-

presso. Assim, o documento é, de alguma forma, implementado na rede. Em 2007, o 

que é que foi feito? Foi feito a organização de grupos de referência na rede para dis-

cutir o próprio documento das orientações curriculares, com a função de dialogar 

com o referencial da competência LEITORA E ESCRITORA, que sai em língua por-

tuguesa, mas que as áreas começam a conversar. Qual é a competência de leitura e 

escrita que tem dentro da área de matemática, qual é a competência que eu preciso 

ter de leitura e escrita na área de história? Qual é a competência de leitura e escrita 

na área de ciências, por exemplo. Então esse grupo de referência vai fazendo um 

trabalho concomitante à discussão das orientações curriculares e também a produ-

ção de um material. Esse material vai trabalhar diretamente com a competência 

LEITORA E ESCRITORA nas diversas áreas de conhecimento. No caso, a gente 

está falando especificamente da área de matemática. Isso se traduz em um caderno 

de atividades que foi produzido pelo grupo e que foi experimentado na sala de aula. 

É produto do trabalho que foi feito na sala de aula, com a reflexão deste grupo de 

referência. Não sei se eram um ou dois professores de cada região que se reuniam 

aqui mensalmente. Foi feito um trabalho de acompanhamento de filmagem disso, e 

organizamos um vídeo que seria o material de formação para as orientações curricu-

lares. 

A partir de então, esse grupo que foi formado em 2006 passou a ser uma referência 

na rede para o trabalho com seus pares. Eles vinham aqui, organizávamos a pauta 

de formação juntos e se tornaram nossos representantes nos locais junto com os 

formadores. Organizávamos salas de professores da área e esses meninos que es-

tavam aqui no grupo de referência faziam a discussão regionalmente com os seus 

professores.   
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Foi esse movimento que nós fomos fazendo com a rede. Saiu então esse caderno e 

também um vídeo. Na verdade a gente foi tentando com a produção em conjunto, 

tudo que poderia de alguma forma apoiar o trabalho do professor nessa compreen-

são do que estava sendo proposto no documento. Nessa época, ainda as expectati-

vas não haviam saído; elas saem na verdade no final do ano, em dezembro. Mas o 

grupo já conhecia, estava trabalhando nesses ajustes, durante o ano. Então foi nes-

se movimento que a gente foi fazendo a produção do material de apoio da compe-

tência LEITORA E ESCRITORA na área. Juntamente com isso, este grupo também 

se debruçou sobre todas essas expectativas e nas devolutivas que as escolas fize-

ram, para ajustar o documento junto com os nossos assessores aqui. Esse movi-

mento foi feito em todas as áreas. Isto foi em 2007.  

Em 2008, foi realizado o trabalho de construção dos materiais do ciclo I para o 3º e 

4º ano. No Ler e Escrever, a matemática entrava sempre junto. Havia o trabalho das 

orientações didáticas e metodológicas do trabalho de matemática com a resolução 

de problemas, sistema de numeração, espaço e forma e o trabalho com o tratamen-

to da informação. Sempre de alguma forma a gente colocava o trabalho em jogo e 

tentava discutir também um pouco desse tempo didático do professor na sala de au-

la. Quer dizer, não é que você orienta, ao mesmo tempo, o conteúdo, que é funda-

mental para o trabalho do professor e é necessário para que os meninos aprendam, 

mas também como é que você ajuda esse professor a distribuir melhor o tempo. 

Fomos percebendo a medida e colocamos uma ênfase no trabalho.  

Com o sistema de escrita, o trabalho com a matemática deixou de existir, assim o 

professor só olhava para o trabalho da língua portuguesa, por isso tivemos de discu-

tir também essa organização do tempo didático semanal, para a entrada do trabalho 

com a matemática. A língua portuguesa ajuda a matemática, mas a matemática 

também ajuda nessa compreensão dos conceitos das outras áreas. A ideia era fazer 

a discussão na formação, dessa necessidade de organizar melhor essa distribuição 

do tempo durante a semana. E aí o trabalho permanecia do coordenador e do pro-

fessor em cima dessas duas áreas de conhecimento, que eram língua portuguesa e 

matemática. Assim, fomos andando... Em 2005, que foi o trabalho de implantação... 

2006, 2007 e 2008. Fomos fazendo um trabalho sistemático de formação nessas 

duas áreas de conhecimento. Durante 2008, tivemos a continuidade dessas pautas, 

só que aí não foram feitas pelos professores do grupo de referência, mas basica-
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mente pelos formadores das diretorias. Eles vinham para cá e eram organizadas as 

pautas de trabalho com o coordenador e também com os professores. Nas regiões 

onde a gente não tinha o formador, muitos dos próprios professores do grupo de re-

ferência faziam esse trabalho regionalmente. Era mais um trabalho voluntário do que 

propriamente um trabalho sistematizado.  

Existe uma dificuldade institucional, uma coisa é você ficar institucionalmente legali-

zado, enquanto formador na diretoria, outra coisa é você ser um parceiro, ser um 

igual, para fazer uma discussão dessa amplitude com os seus próprios pares. Por-

que mesmo às vezes, vendo incoerências, você não tem um grupo constituído cola-

borativo, fazendo uma discussão nessa amplitude. O que vimos é que isto não dava 

conta de fazer o trabalho de intervenção daquilo que os professores estavam fazen-

do. A gente fez esse trabalho em 2008; em 2009, fizemos praticamente só um traba-

lho, mais com o coordenador pedagógico, no sentido dele apoiar e ver o que de al-

guma forma os professores conseguiram se apropriar; somente agora em 2010 fi-

zemos um grande movimento de formação. E aí percebemos nesse período o que é 

que os professores conseguiram se apropriar das orientações que foram propostas... 

 (P): Só uma dúvida... Essas orientações dos professores são relativas ao ciclo I e 

ao ciclo II também? 

 (E): A gente tinha grupos de ciclo I e ciclo II também. Em algumas regiões, esse 

trabalho, que iniciou em 2008, permaneceu. Cito como exemplos as regiões de 

Campo Limpo e de São Miguel, mas eu digo que a região de Campo Limpo manteve 

as salas dos professores de todas as áreas e eles conseguiram a produção de uma 

revista feita pelos próprios professores, a partir das orientações curriculares. Como é 

que eu viabilizo isso dentro da sala de aula? Tem muita coisa que os próprios pro-

fessores, a partir da leitura dos documentos, conseguiram permanecer com um gru-

po de discussão e produziram na verdade um conhecimento a partir de suas apro-

priações. É um currículo prescrito, mas é um currículo em ação, você vai vendo co-

mo é que ele é viabilizado em sala de aula. Então essa semana teve o lançamento 

da segunda revista deles. É bem bacana, porque vimos que em algumas regiões 

isso se fortaleceu tanto e mostra a necessidade de você ter o seu grupo de área em 

constante formação, independente de uma ação organizada pela secretaria para 

todas as regiões. Regionalmente, as pessoas também por iniciativa das próprias di-
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retorias se mantiveram dentro desse formato. Temos isso muito forte nas regiões de 

São Miguel e de Campo Limpo.(P): Só uma dúvida... Esta sala de professores fica 

na diretoria?  

 (E): Geralmente, ela funciona numa escola. Uma vez por mês, os professores se 

reúnem, aos sábados, para discutir suas práticas e aquilo que eles estão conseguin-

do viabilizar desse trabalho que a secretaria está indicando. Estas são as duas regi-

ões que possuem um trabalho bem bacana dos professores.(P): São Miguel e Cam-

po Limpo... 

 (E): E são duas grandes regiões. A região de Campo Limpo é a que temos o maior 

número de escolas e São Miguel é a terceira maior. Essas duas regiões são muito 

representativas em termos de número de escolas. Em Campo Limpo, nós temos 74 

escolas do Ensino Fundamental, e, em São Miguel, são 54 escolas, só aí é 1/5 das 

escolas da rede, então é bastante. O material não sofreu pré-teste, mas a gente fez 

todo esse movimento de elaboração e tivemos a devolutiva de todas as escolas da 

rede que existiam na época. 

Bom, eu já falei quais são os primeiros resultados. Aí o que é que a gente viu em 

relação à implementação? Vou te dizer um pouco desse percurso que a gente fez 

em 2010, agora. O ano passado, no final do ano de 2009, não... foi por volta de abril 

ou maio de 2009, que começamos essa ideia do trabalho com os cadernos de apoio 

e aprendizagem. Qual foi a ideia? Era um material, porque o que a gente tinha não 

eram orientações para o trabalho do professor. O que é que a gente foi percebendo, 

durante a formação e a conversa dos professores? Muitas vezes, tinha dificuldade 

da leitura do que estava sendo indicado lá na expectativa de aprendizagem. Como é 

que se viabiliza isso dentro de uma sequência didática? Existiam muitas representa-

ções de como se fazia isso. Quando surgiu a ideia do caderno, em abril de 2009, a 

gente foi construindo isso, ao longo de 2009 e 2010; a produção efetiva começou em 

setembro de 2010. Então tivemos toda uma fase de preparação de abril até setem-

bro para que pudéssemos ter uma ideia da dimensão do trabalho e de como iríamos 

viabilizar isso. A ideia era que esse material de apoio pudesse chegar à sala de aula, 

duas vezes na semana, ou seja, seria um material para ser utilizado todo dia, ele 

não substituiria o livro didático do professor, mas era uma forma do professor com-

preender quais eram as expectativas, como é que você faz uma transposição daqui-
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lo que está indicado na expectativa para o trabalho. A organização de uma sequên-

cia didática para o professor funcionaria como um roteiro para ele compreender co-

mo é que poderia fazer isso. E a formação a gente fez em dois volumes, porque era 

um trabalho enorme, né... Tínhamos as duas áreas de conhecimento, a língua por-

tuguesa e a matemática para os nove anos; a partir do ano que vem, nós vamos ter 

um volume único. Para fazer os dois volumes, o material foi organizado do 1º ao 9º 

ano em língua portuguesa e do 1º ao 9º ano em matemática; assim, tanto em língua 

portuguesa como em matemática, a gente coloca lá em cima as expectativas de a-

prendizagem e vamos fazendo uma sequência de modo a responder àquela expec-

tativa. De alguma forma, isso ajuda o professor a organizar e a compreender melhor 

aquilo que a gente estava indicando na expectativa, é uma forma de fazer uma tra-

dução daquilo que está escrito.  

O que a gente foi percebendo, onde é que o professor usava as expectativas de a-

prendizagem? Ele as usava na construção do planejamento anual dele. Então, com 

o planejamento anual, pegava as expectativas e ia colocando exatamente aquilo que 

estava escrito lá na página das orientações para aquele ano. Agora, quando você ia 

ver o planejamento anual, como é que ele organizava isso dentro do seu trabalho 

cotidiano, da sua rotina, a partir daquilo que os alunos iam trazendo, você via que 

ele só fez aquilo lá para entregar para o coordenador, mas que muito pouco tinha 

de... eu diria que de diálogo entre estas duas coisas, entre o que estava organizado 

em termos de trabalho para ajudar a orientar e organizar o trabalho do professor, 

mas que aquilo não se traduzia no cotidiano do seu fazer pedagógico na sala de au-

la.  

A partir disso, o trabalho que nós desenvolvemos, durante todo o ano, foi no sentido 

de a gente fazer com que os professores olhassem para o material e compreendes-

sem aquilo que estávamos tentando dizer. Primeiro, que o material traz esse diálogo 

muito forte entre uma expectativa e como é que você viabiliza isso numa sequência 

e a outra questão é que ele também traz indicações de organização do espaço da 

sala de aula. É através do levantamento de algumas questões que o professor pode 

fazer para os seus alunos, na medida em que ele vai percebendo ou que o aluno 

não está acompanhando ou que aquele aluno de alguma forma já tem um conheci-

mento além daquilo que está proposto, e o que é que ele pode fazer. Então a ideia 

dos cadernos de apoio foi justamente tentar reunir todas essas questões, que na 
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formação isto vinha de forma muito evidente. Eu digo que o trabalho foi insano para 

a produção deste material, mas o retorno que a gente está tendo é bastante positivo. 

Você estava na PUC, no sábado?  

 (P): Não. É assim, sou professora da rede. Sou professora de matemática e, nesse 

ano estou na coordenação pedagógica, desde o final de maio; então não participei 

do lançamento.  

 (E): Mas a ideia nossa foi essa do caderno, porque ficava difícil, o professor não 

entende isso que nós estamos querendo dizer. Como é que a gente fala, por exem-

plo, as questões conceituais do Vernot, nós falamos disso, mas como é que é mes-

mo que você organiza isso? Como é que você distribui isso ao longo de um período 

de trabalho? Quando você fala lá: ―Olha um pouco para a parte do trabalho com a 

geometria‖, tem toda uma ideia de você olhar para os próprios conceitos que o Va-

nhilem trouxe. Então a gente foi tentando olhar para esse... para isso que a gente 

tem os conceitos, eu diria que do Vanhilem. Não é o conceito mais novo de geome-

tria, mas de alguma forma isso, como é que você traduz isso no trabalho com uma 

sequência, e estas questões estão muito distantes dos nossos professores. Quantos 

têm a possibilidade de ter um espaço de discussão com as pesquisas mais recentes 

da área? Isso é trabalho acho que da secretaria, em tentar fazer isso. Claro que es-

sa é uma vertente, não quer dizer que seja a verdade absoluta em termos de conhe-

cimentos, mas em cima daquilo que a secretaria adota como sendo estruturante pa-

ra o seu currículo, como é que você ajuda esse professor a se aproximar desses 

conceitos que estão sendo discutidos na universidade, e que hoje na verdade, de 

alguma forma, são ―ponta‖ em termos das discussões que estão sendo levadas. En-

tão você precisa ajudar a traduzir isso, essa é uma questão também. 

Eu... Houve uma mesa na PUC, faz um mês mais ou menos, a gente foi tratar de 

formações de professores e foram várias secretarias; então, a gente também foi co-

locando um pouco da nossa angústia em termos de sistema de ensino, de um sis-

tema grande de trabalho, como é que a gente vai percebendo que esses novos pro-

fessores também têm chegado nas redes. No fundo, eu vou dizer mais em relação 

ao ciclo I, a gente tem que fazer a formação inicial, porque essas instituições têm 

dado poucos conceitos da área de educação matemática na pedagogia. Eles aca-
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bam conhecendo muito mais da filosofia, mais dos conceitos em relação à educação 

do que propriamente aquilo que vão trabalhar. 

 Então, assim, quando o professor chega lá, ele está sozinho para organizar o seu 

trabalho... Então, a gente falou um pouco disso também na universidade; por outro 

lado, quando você pensa no trabalho com a área específica, seja de matemática, 

ciências, história e geografia, ele se aprofunda tanto nos conceitos, no conhecimento 

das estruturas... Vamos pensar em matemática, as estruturas matemáticas...  Como 

viabilizar isso na questão didática metodológica. Então o professor sabe muito de 

álgebra, ele sabe bastante sobre o trabalho de funções, mas como é que eu faço, 

traduzo isso para o meu aluno que é lá do 6o ano, ou como é que eu faço isso com o 

meu aluno do 7o e 8o ano? Então precisa encontrar...  Aquele espaço não era um 

espaço de dizer quem está certo ou errado, mas a gente precisa compor as institui-

ções de ensino junto com estas grandes redes, precisamos sentar à mesa e poder 

ter um espaço de discussão. De alguma forma, eu acho que temos a possibilidade 

de troca para que a universidade também tenha um vasto campo de pesquisa, mas 

também eles precisam ouvir as necessidades que o sistema tem, à medida que es-

tes professores têm chegado.  

É muito complicado a gente ter que lidar duplamente com essa formação, a forma-

ção continuada e nós temos que fazer a formação inicial também. É nesse sentimen-

to que eu acho que a gente também precisa poder conversar, e não é tão distante, 

estou falando de 2007, 2008. Entrar na sala de aula em pleno século XXI. Páginas e 

páginas, o aluno faz sequências de números de 0 a 200, e o coitado do moleque 

ficava... Isso significa que ele compreendeu o sistema de numeração? Não. Se você 

pedir para ele escrever mil, duzentos e quarenta e dois, o aluno, o que é que ele 

faz? Ele escreve os mil e duzentos, se é que ele lembra como é que é duzentos; já 

que tem uma dificuldade na própria transposição da fala para a escrita com duzentos 

e quarenta e dois,  e faz um número enorme porque ele fez cópia de números, mas 

que aquilo não trouxe nenhum significado da representação que esse número tem 

dentro de um sistema, que é aditivo e posicional. São essas as questões que a gen-

te vai percebendo do distanciamento da formação inicial e que ela é fundamental 

para que o professor possa compreender o trabalho que ele precisa desenvolver, 

porque senão ele não consegue fazer nenhum tipo de intervenção, à medida que o 

aluno faz uma escrita dessas. Como é que eu faço, enquanto professor, para ajudar 
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esse menino a sair desse lugar em que ele está? Acho que são coisas que a gente 

foi tentando pensar: que material poderia ajudar minimamente a estabelecer um diá-

logo da própria orientação, como é que você viabiliza isso dentro de uma sequência 

e dando dicas para os professores em termos de observação? Na formação... Isso é 

muito forte... Uma coisa que a gente tem percebido na formação é que ela é vista 

como um momento de que o professor vai lá buscar algumas receitas para o seu 

trabalho cotidiano. Não é ainda visto como um trabalho de continuidade, com uma 

reflexão mais aprofundada sobre aquilo que ele faz, e como é que pode trazer isso 

que vai acontecendo no seu dia a dia para ser elemento de formação para o grupo. 

Porque, assim, o que acontece na minha sala não quer dizer que vai acontecer na 

outra, mas ela é fundamental para que a gente faça uma reflexão sobre esse traba-

lho. Isso vai trazendo elementos também para que a gente possa ajustar o nosso 

trabalho enquanto secretaria.  

O que a gente foi vendo à primeira vista: o professor vem lá, está tão angustiado, ele 

quer que você dê uma receita para que vá resolver o problema dele na sala de aula, 

quer coisas que sejam bastante pontuais e que de alguma forma façam-no sair de lá 

com alguma coisa debaixo do braço, para que no dia seguinte possa viabilizar na 

sala de aula. Não é esse o nosso jeito de olhar, na verdade; a formação é contínua, 

e ela precisa ser alimentada desse próprio trabalho do professor... É como se isso, a 

teoria e a prática, andassem juntas; de alguma forma, elas têm que dialogar com 

esse nosso fazer, e também para o professor perceber que tudo isso que ele está 

fazendo é elemento de pesquisa e que, muitas vezes, não percebe a diferença entre 

uma pessoa ser pesquisadora e uma pessoa que possa se alimentar de pesquisa.  

Eu acho que essas são questões que a gente foi percebendo e acredito que hoje 

está um pouco mais tranquilo; mas, por exemplo, na formação que a gente iniciou 

esse ano, tanto em língua portuguesa como na matemática, que era a convocação 

dos professores, nós percebemos que o primeiro momento foi o momento de eles 

gritarem bastante. Aí vêm todas as queixas... Muitas queixas não eram sobre aquele 

espaço, era um espaço de reivindicação sindical, sendo na verdade reivindicação 

de, sei lá, de jornada, de um monte de coisas que não diziam respeito à formação, 

mas elas são normais... Uma coisa é você fazer um trabalho com um grupo de refe-

rência, outra coisa é fazer um trabalho institucional de formação de uma rede. 

Quando a gente tomou essa decisão, esse ano, foi em função, claro, dos cadernos, 
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e aí o que vimos é que, quando você começa fazer essa discussão, os primeiros 

encontros são mesmo de queixas, mas eles vão determinando os encontros, pen-

sando que esse espaço é um espaço que precisa ser garantido. O espaço de forma-

ção continuada é um espaço que precisa ser mantido como forma de alimentação 

profissional. Na questão do desenvolvimento profissional eu não estou sozinho, 

também tenho dúvidas, inquietudes e ansiedades, e esse é um espaço que posso 

garantir isso, que precisa ser mantido, enquanto espaço de formação, porque se vo-

cê tira, mantém isso num ano e não mantém noutro, vai perdendo esse diálogo com 

a rede. Então essa constância precisa ser também de alguma forma alimentada pelo 

próprio sistema. 

 (P): Esse espaço de formação que você fala seria o encontro dos professores da 

JEIF? 

 (E): É, assim, em termos de secretaria, eu vou pensar, esse maior que nós fize-

mos... 

 (P): O macro? 

(E): É, esse macro. O que a gente, muitas vezes, percebe é que aquilo que fazemos 

de discussão com o CPS, nem sempre se consegue chegar no horário coletivo, por 

quê? Pela própria dificuldade do CP. Porque, assim, há um grande número de pes-

soas que ele precisa organizar. Ele vai de alguma forma elegendo algumas priorida-

des para o trabalho dele e que nem sempre são as mesmas prioridades que o sis-

tema gostaria que olhasse. Isso sim, por inúmeras razões. Eu não estou julgando 

aqui o coordenador ou a própria escola. É a realidade. Estou colocando as questões 

que nós fomos percebendo e a importância de se ter um movimento de formação, 

quero dizer, você precisa ter um movimento de formação interno, que olhe para as 

dificuldades e necessidades do seu próprio espaço, mas precisa ter espaços tam-

bém de formação externa para alimentar esse professor dentro do desenvolvimento 

profissional de uma determinada área, seja lá o professor do ciclo I, que vai fazer o 

trabalho de língua portuguesa, que vai trabalhar lá especificamente com a produção 

de texto, seja lá o professor de matemática, que a gente fez um trabalho esse ano 

lá; foi a primeira vez que investimos no trabalho de espaço e forma. A gente tinha 

investido bastante no desenvolvimento do sistema de numeração e na resolução de 
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problemas, mas vimos que essa necessidade precisa ser realimentada nesses dois 

ângulos.  

A gente ainda não conseguiu fazer, por exemplo, seminários para discutir essas 

questões das teorias de educação que estão sendo produzidas; acho que isso tam-

bém seria outro espaço alimentador do próprio conhecimento dos professores, mas 

estamos tentando cavar alguns espaços que possam de alguma forma alimentar o 

sistema e fazer com que todas essas informações circulem. Foi esse movimento que 

a gente tentou fazer. Começou... Eu vim para cá como diretora, no ano passado, a 

gente teve muitas dificuldades. Assim, no ano passado, eu consegui fazer um aten-

dimento muito precário dos professores do ciclo II, mas acho que este ano a gente 

conseguiu mesmo fazer um movimento na rede e à medida que vamos fazendo isso, 

eu falo sempre para as meninas que também trazem um movimento de pertencimen-

to da rede do professor para essa rede que nós tínhamos há muitos anos atrás. As-

sim, eu não sei quanto tempo você está na rede...  

 (P): Desde 1997.  

 (E): Eu estou um pouco antes, desde 1986, na rede. Acho que 1986 ou 1984, então 

isso, dizer que a gente era professor da rede municipal era um orgulho, era uma coi-

sa assim, você se sentia um ser, é... Eu diria acima das expectativas... E nós fomos 

perdendo isso, a ideia que as pessoas possam compreender quais são as políticas 

que a gente está desenvolvendo, em que concepções nós acreditamos. Se não é 

isso em que você acredita, precisa ter um espaço dentro dessa secretaria para dizer 

isso, para podermos ir dialogando e construindo uma secretaria em que as pessoas 

possam se sentir bem, que gostem de trabalhar aqui, que tenham essa ideia de per-

tencimento, para que seja novamente um orgulho do professor estar aqui. Isso a 

gente só consegue, se nos aproximarmos das pessoas, se pudermos ter um espaço 

de diálogo para elas, para entenderem do ponto de vista da secretaria o porquê que 

estas decisões foram tomadas e qual pode ser a participação delas nesse espaço. A 

gente teve agora a pesquisa dos cadernos, o retorno foi muito bom, deixamos no 

portal para os professores acessarem; os professores da sua escola acessaram a 

pesquisa?  

 (P): Talvez os do Nível II. 
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 (E): Então a gente fez isso, agora estamos fazendo a pesquisa para a devolutiva do 

trabalho juntamente com o trabalho de formação de professores com a Santillana.  

 (P): É da 1ª série? 

 (E): É, e os professores acessaram. Porque lá foi um curso de 80 horas, teve inclu-

sive a parte de matemática.  

 (P): Está no portal? 

 (E): Sim, está no portal. Então, a gente também tem tentado de alguma forma man-

dar a pesquisa para que tenhamos de alguma forma um retorno dos professores e 

façamos ajustes. Tivemos agora uma autoavaliação das escolas; tudo isso volta pa-

ra a secretaria. A gente sistematiza, faz a devolutiva para as diretorias e os supervi-

sores. Então nós vamos tentando captar aquilo que as escolas estão sentindo de 

dificuldade, para podermos tomar decisões mais assertivas e que respondam a es-

sas necessidades, seja para alimentação do próprio currículo, que está organizado, 

seja de universidades, de formação, de acompanhamento, de registro, e as escolas 

vão indicando para a gente.  

Nós temos tentado ter sempre os ouvidos abertos e se despir dessa ideia de que 

quem está aqui na secretaria são seres estratosféricos e que nunca passaram por 

uma escola e não sabem quais são as dificuldades que as escolas enfrentam, o que 

os professores estão enfrentando no seu cotidiano e o que a secretaria pode fazer 

para; eu não sei minimizar isso, mas de alguma forma poder ter um diálogo maior e 

tentar chegar mais próximo disso. Todos nós aqui somos professores, coordenado-

res pedagógicos, alguns diretores, mas todos aqui, digo nesse lugar, todos estão 

emprestados, o nosso lugar é a escola, não é aqui na secretaria. Pode ter qualquer 

outra pessoa aqui, nós estamos aqui é meramente por um talvez um acidente de 

percurso, não sei. Mas acho que a gente foi tentando dialogar o tempo inteiro com 

isso, mas nós nos sentimos sensíveis com aquilo que a escola está trazendo. Por-

que se você não constrói uma política pública que atenda à população e que tam-

bém atenda às necessidades dos próprios professores, eu acho que à medida que a 

gente foi olhando para os cadernos, foi tentando fazer um pouco essa conversa com 

um currículo que era prescrito e entregue para o coordenador como uma mera for-

malidade de um documento que chegava lá na escola para ser arquivado no início 
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do ano. À medida que a gente foi fazendo a formação, você foi percebendo quanto 

os professores começaram a entender aquilo que estava lá, com aquilo que estava 

sendo e o quanto é possível ser feito na sala de aula. Então, acho que a gente foi 

fazendo essa conversa. Esta é a percepção que temos daqui com as avaliações que 

recebemos. Pode ser que, em algum outro espaço isso seja diferente. 

 (P): Pesquisa com os docentes da rede...  

(E): A gente tem na verdade dois momentos: esse, que foi a grande consulta da re-

de, em que os professores fizeram a leitura das orientações curriculares e foi feita a 

devolutiva para a secretaria, e agora esse outro movimento, que foi tentarmos tradu-

zir as orientações curriculares no caderno de apoio, e para isso nós fizemos o quê? 

Uma grande pesquisa na rede. Tivemos mais de duas mil pessoas que responde-

ram, então, esse é um número que não dá para... 

(P): Para os cadernos? 

 (E): A gente, na verdade, fez várias pesquisas dos cadernos... Temos lá a pesquisa 

dos cadernos que foi feita no portal, essa é uma pesquisa. A outra pesquisa é feita 

pelas diretorias regionais, com a escolha de uma escola, e aí o foco era olhar para o 

4o e 5o anos, ou seja, o último ano do ciclo I e o primeiro do ciclo II. O que o profes-

sor do 4o ano conseguiu perceber em termos de ajuda e colaboração desse material 

com o seu trabalho é a mesma coisa em relação ao professor do ciclo II. A gente 

está terminando de tabular e vou apresentar no dia 08. Eu ainda não vi, porque as 

meninas é que estão fazendo. E o terceiro grande movimento de pesquisa em rela-

ção aos cadernos diz como o caderno está atrelado às orientações curriculares, tudo 

que a gente consegue levantar de elementos dos cadernos...  

Nós também estamos falando das orientações curriculares. No ano que vem, esta-

remos organizando um grupo focal com 54 professores dos diferentes anos. A ideia 

são seis professores de cada um dos anos, com encontros quinzenais, onde iremos 

fazer o acompanhamento dele. Nesse mês, vamos olhar o quê? Nós vamos organi-

zar todo o trabalho com o professor para que ele traga elementos de modificação 

das sequências em função das necessidades que está vendo e que, muitas vezes, o 

caderno não responde àquilo que observou. 

 (P): Eu fiquei sabendo dessa pesquisa pela professora Ivone Moleiro. 
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(E): A ideia é a gente fazer todo esse levantamento do que precisa ser modificado 

no material, de modo que ele possa dialogar cada vez mais com o trabalho do pro-

fessor, na sala de aula. Isso faremos, no ano que vem, sistematizar em 2012. Você 

tem uma nova edição do material. 

 (P): E aí vai ficar tudo junto, português e matemática? 

(E): Não, é só de matemática. 

 (P): Não, não. Não na hora, depois vai juntar? Porque você falou assim... 

(E): Um caderno único. A gente tem dois volumes. 

 (P): Ah, tá! 

(E): Nós teremos um caderno para matemática e outro para língua portuguesa. 

(P): Ah, entendi!  

(E): São coisas bem ecléticas. 

A ideia é que o projeto seja financiado pela CAPES, em relação aos nossos profes-

sores. Não sei se a gente vai conseguir, porque é um número grande de professo-

res, mas a ideia é encaminhar e tentar conseguir verba para isso, que possamos de 

alguma forma ir ajustando; as verdades são sempre provisórias e elas precisam ser 

revistas, realimentadas, rediscutidas, senão você dá a impressão que fez um currí-

culo e que ele  tem que ser usado para todo sempre, amém, e não é essa a ideia. O 

currículo tem o seu momento histórico, então estamos olhando dentro dessa pers-

pectiva, o que é que precisa ser modificado.  

(P): A contribuição para os professores de matemática você já falou?  O documento 

prevê uma articulação com os resultados da Prova São Paulo. Isso. Então em ma-

temática, quais metas foram definidas, quais foram alcançadas? Não sei se dá para 

responder assim pontualmente. 

 (E): O que a gente foi percebendo, assim, eu falo que esse material na verdade foi 

o nosso grande organizador. Primeiro, que ele faz esse diálogo com as orientações. 

A segunda questão que tentamos pensar é que ele pudesse de alguma forma tam-

bém ir respondendo pelas fragilidades que observamos na Prova São Paulo. Nós, 



170 
 

 

na verdade, estamos com uma grande expectativa na saída dos resultados desse 

ano para ver se conseguimos uma melhora, porque a ideia era que a gente também 

tentou pensar na sequência e em habilidades e competências que foram indicadas 

pela Prova São Paulo e que os alunos não tinham conseguido atingir. Nós também 

tentamos colocar dentro da sequência isso, quer dizer, a gente não sabe ainda qual 

foi o alcance, só iremos saber a partir dos resultados da prova desse ano. Todas 

essas questões que eu estou te colocando vieram em decorrência também do resul-

tado da Prova São Paulo e daquilo que percebemos do distanciamento que o pro-

fessor tinha com o próprio documento de orientação curricular. Nós tentamos ver o 

que é que era possível de aproximação, por exemplo: quando a gente olha para os 

relatórios que a Prova São Paulo traz e analisamos o documento... Os relatórios de 

2008 e de 2009, o relatório de 2008 tinha indicações claras de um dos professores. 

Diante das dificuldades que a gente foi observando, como é que o professor poderia 

encontrar apoio nos materiais que a secretaria traduziu? Mas isso parece que é dis-

tante, o relatório, muitas vezes, não chega nas mãos do professor, e, quando chega, 

ele não consegue compreender muito bem isso sozinho. Nós fizemos novamente 

essa orientação nesse ano, não fizemos com o material, mas foi escrevendo uma 

sequência de atividades que, de alguma forma, pudesse ajudar o professor na orien-

tação dos alunos; mas se a gente for observar, acho que um pouco disso foi visto 

nas escolas para que fosse possível de alguma forma dialogar com isso. Nós temos 

bastante material produzido na rede de apoio ao professor, mas o que falta é ele 

também se apropriar de tudo isso que está posto hoje.  

São muitos os recursos e que, muitas vezes, ele não sabe onde buscar isso, e digo 

isso, por exemplo: no ano passado foi feita uma formação para os coordenadores 

que estavam entrando na rede, que tinham passado no concurso. O concurso foi de 

acesso, então, eram professores que, de alguma forma, já eram professores da re-

de, mas o desconhecimento que se tinha dos materiais que a secretaria fez, dos pro-

jetos, das metas, isso era enorme. Então vai vendo, numa rede, você conta com o 

pessoal da Educação Infantil do CEIS, com 55 mil professores; no ciclo I, a gente 

tem dez mil e poucos professores; e no ciclo II, são mais 16 mil professores, então 

como é que você minimamente pode passar a informação, não estou nem falando 

de formação, mas a informação de tudo isso que a rede tem para esse número de 

profissionais? Não é uma coisa simples... Você tem lá um portal, como é que pode 
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de alguma forma estabelecer um espaço para poder chegar próximo dele e dizer: 

―Olha, você tem esse recurso, tem isso, pode ter isso, pode ter aquilo‖ É difícil. A 

gente vai tentando pensar em uma estratégia de forma que possa cada vez mais se 

aproximar dos professores, mas não é tão simples. Acho que são coisas que a gente 

foi percebendo, que o material, se você coloca na mão do aluno de alguma forma, 

também faz com que o professor vá buscar algum tipo de referência para ele enten-

der aquilo que está colocado lá.  

Faz, acho que duas semanas, não, foi 2ª agora, que um coordenador de uma escola 

de Santo Amaro está participando da formação de matemática aqui na secretaria, 

era o último dia do encontro e ele disse assim: ―Eu queria falar um pouquinho do tra-

balho que a gente está tendo lá na escola‖. Acho que ele falou para mim que a 

grande sacada - literalmente essas foram as palavras dele - é a do material, é ele 

que ajudou os professores a estudar, porque de alguma forma você tem algumas 

referências que vão ajudando o professor a compreender teoricamente de que lugar 

a gente está falando e como é que isto se traduz numa atividade. Então, ele falou 

assim: ―Para mim, essa foi a observação que eu fiz em relação ao meu grupo e isso 

de alguma forma tem ajudado muito o que a gente está fazendo na minha escola.‖  

(P): Então fala assim, do significado dessa proposta no contexto político educacional 

atual. 

(E): Então acho que  para mim, acho que a grande necessidade é que a gente pos-

sa de alguma forma fazer com que as crianças aprendam mais. Nós temos visto 

nessa formação inicial dos professores o quanto eles desconhecem seus campos de 

atuação. Eu acho que diante de tudo isso que a gente está fazendo, nós podemos 

pensar qual é o papel profissional que temos dentro de uma sociedade para que as 

crianças possam se apropriar de conhecimentos que são fundamentais para elas 

poderem viver na sociedade. Acho que essa, para mim, é a questão fundamental. É 

difícil proporcionar isso, porque tudo que fazemos é sempre com muita gente, você 

precisa pensar em muitas possibilidades para dar certo, mas quando começa a ir a 

algumas escolas que nós temos ido, alguns seminários nas diretorias regionais, vo-

cê começa a ver um movimento de espaço desse professor para a divulgação de 

seus próprios trabalhos, um espaço para que ele tenha um diálogo com pessoas das 
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universidades que possam contribuir para ampliação do trabalho que possui, indica-

ções do que mais poderia fazer.  

E acho que também tem uma questão que a gente ainda não conseguiu trabalhar, 

mas que, de alguma forma, ela também merece todo o nosso apreço, que é a ques-

tão da convivência escolar. Quer dizer, a convivência escolar, ela, seja no âmbito 

das relações entre os profissionais que estão lá dentro, seja na relação dos profes-

sores com seus alunos, seja na relação do coordenador com seus professores, seja 

na relação do diretor com os alunos e com seus professores. Ela é fundamental para 

que você tenha um grupo colaborativo e que possa não só olhar a perspectiva de 

que o sistema como um todo tente alimentar o seu grupo, mas também tenha que 

alimentar a sua formação, como aquele grupo no interior de sua escola, que também 

possa pensar nas práticas que são produzidas, registradas e alimentar a própria 

convivência e produção de conhecimento em conjunto. Acho que essas são ações 

que a gente ainda não conseguiu implementar na sua totalidade, mas elas são fun-

damentais para termos uma escola de qualidade e que estas relações de respeito, a 

questão dos conflitos, do protagonismo sejam também elementos fundamentais para 

a construção do cidadão, porque essa palavra parece que sofreu desgaste com o 

tempo e, muitas vezes, vem sem significado nenhum na hora que a gente vai lidar 

com ela. São questões que a gente tenta também parar para pensar um pouco, co-

mo é que você pode ajudar nesse espaço? Porque é claro que nós estamos falando 

do currículo, e aí temos um currículo prescrito dentro de uma área específica que é a 

área de matemática, mas ele não está sozinho, é muito mais do que isso. Acho que 

essas questões também perpassam na construção de um currículo que possa ser 

mais do que só olhar para a matemática, para os controles da matemática, têm que 

ir além disso. 

Então, quando você olha nessa dimensão do trabalho da escola, também precisa 

pensar nessas dimensões dos sujeitos que a gente tem lá, dos alunos que estão lá e 

como é que pode de alguma forma aproximar isso; é um maior sentido e significado 

para cada uma das pessoas que participam dessa construção desse contexto.  

(P): Os aspectos que foram influenciados nesse cotidiano escolar além da sala de 

aula... O que é que você acha? 
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(E): Tem uma questão que a gente vai retomar em 2011, que é o acompanhamento 

das escolas em função não do ―A gente tem feito um acompanhamento muito mais 

sistemático do coordenador...‖ É claro que a gente também faz o acompanhamento 

das aprendizagens dos alunos, seja via instrumentos de sondagem de língua portu-

guesa e matemática no ciclo I, seja pelas provas institucionais: a Prova da cidade e 

a Prova São Paulo. São instrumentos institucionais que garantem um acompanha-

mento da escola, mas o que temos percebido é que, muitas vezes, esses instrumen-

tos acabam não voltando para o diálogo com os próprios professores; então, vamos 

retomando um pouco essa conversa com o próprio trio gestor. Porque assim, às ve-

zes, o coordenador está sozinho nas ações de formação dos seus professores; às 

vezes, a gente tem um diretor que é muito formativo e o coordenador não consegue 

desenvolver o seu trabalho em função desse lugar que o diretor, muitas vezes, quer 

assumir. 

(P): Coordenador pedagógico... 

(E): Por outro lado, você tem diretores que não olham para nada dos resultados da 

sua escola e do acompanhamento dos seus alunos, e aí o coordenador, coitado, 

está lá sozinho. Então, a gente vai retomar um pouco essa ideia do trio gestor junto 

com o supervisor, o diretor técnico e o diretor do DOTP, bimestralmente, para nós 

podermos olhar um pouco os resultados, ajudar a pensar nas possibilidades de 

construção de outra proposta, de pensar em alternativas junto com essas escolas, 

para que, de alguma forma, possamos ir construindo essas referências que possam 

ajudar não só no acompanhamento administrativo, mas que também se correspon-

sabilize por esse espaço de formação desses seus professores, da compreensão 

daquilo que está colocado lá, das representações que eles têm sobre o que, muitas 

vezes, aparece como cobrança da secretaria. 

(P): Então, esse trio gestor que você fala é o supervisor da escola, supervisor técni-

co... 

(E): Na verdade, o trio gestor é o supervisor, o diretor e o coordenador, mas para a 

gente chegar nele, eu vou trabalhar com o diretor do DOTP e o supervisor técnico 

das diretorias, para eles poderem fazer essa conversa com o trio gestor. 

(P): Para chegar até aqui, não é? 
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(E): Porque, assim, quinhentas e poucas escolas a gente não vai dar conta, então 

vamos olhar um pouco, e também é uma forma de podermos acompanhar mais de 

perto as diretorias, o plano de trabalho... Porque eu acho que também precisamos 

nos constituir, enquanto rede, no sentido de termos elementos comuns em relação 

ao nosso trabalho, então você fecha... Ontem foi 6ª feira, e na 2ª feira, o dia todo, a 

gente trabalhou com supervisores, diretores do DOTP e diretores de orientação téc-

nica de todas as diretorias. Nós fizemos a devolutiva das autoavaliações que as es-

colas fizeram, as prioridades das escolas, os planos de ação das diretorias e quais 

foram os encaminhamentos que eles enviaram para a SME. Bom, diante disso, aqui-

lo que as escolas indicaram enquanto prioridade e o que foi indicado pelas diretori-

as, enquanto ação, foi dialogado? Porque assim, se a gente está dizendo que as 

escolas têm prioridades, as nossas ações precisam ser construídas em função das 

prioridades que as escolas indicaram. Não pode ser uma coisa que não foi indicada 

pela escola, não faz sentido em nosso plano de trabalho e é a mesma coisa em re-

lação aos encaminhamentos que foram feitos para a secretaria; será que eles são 

pertinentes à secretaria mesmo ou à própria diretoria pode dar conta daquilo que foi 

indicado para cá? Então, a gente fez essa devolutiva. Quando falamos do acompa-

nhamento, estamos também falando do acompanhamento do plano das diretorias 

regionais. Bom, as escolas indicaram tudo isso, vocês fizeram estas indicações para 

as suas ações, a gente tem ―x‖ escolas que estão precisando de apoio, o que é que 

a sua diretoria está fazendo em termos de prioridade para essas indicações que es-

sa escola em particular está dizendo? Seja apoio de formação, de material, de re-

cursos humanos que, às vezes, falta, e aquela escola tem que ser priorizada, porque 

ela está indicando para a gente isso. Então são essas as ações que vamos fazer, 

com o acompanhamento mais de perto. E a minha ideia é fazer isso bimestralmente 

com as 13 diretorias e produzir uma devolutiva de alguma forma que seja qualifica-

da, que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento da ação de formação. 

Nós estamos tentando realizar um trabalho aqui também casado com os projetos 

especiais, olhando para o currículo que se tem da própria secretaria, e aí pensar em 

passeios, ônibus, quais deles, ou mesmo projetos que vêm de outras secretarias, 

quais deles dialogam com o nosso currículo, quais orientações curriculares que essa 

secretaria fez? Porque às vezes aparece um monte de coisa, a gente tem feito uma 

discussão de que, às vezes, as outras secretarias utilizam a educação, por ser uma 

secretaria maior, para a realização de suas pesquisas, e aí aquilo que é nosso 



175 
 

 

mesmo que seria... É que de alguma forma essas outras secretarias poderiam nos 

apoiar no trabalho com o nosso currículo. Isso não acontece, então estamos tentan-

do discutir alguns projetos que vêm, quais deles dialogam com o nosso currículo e 

como é que a gente pode ter o apoio dessas outras secretarias em função disso, e 

aquilo que não dialoga não serve.  

(P): Também tem uma concepção.  

(E): A gente tem uma concepção, tem uma proposta, tem coisas que a gente... 

(P): Não pode ficar tão fora assim... 

(E): O que a gente está fazendo é uma seleção. Isso é currículo, então pode entrar; 

isso não é currículo, não nos diz respeito, não nos cabe, portanto, você vai arrumar 

um outro jeito de fazer a sua pesquisa. Isso de alguma forma não é tranquilo, porque 

você está dialogando com outro secretário, tem que ter todo cuidado, toda a delica-

deza, mas também precisa botar um limite, porque senão aqui cabe tudo, vai despe-

jando aqui na secretaria da educação e a gente vai fazendo. Nós estamos tentando 

fazer uma seleção disso em função de critérios... Temos um plano de trabalho, a 

gente tem bem claro o que é que queremos fazer, como nós faremos. Então isso 

ajuda também as pessoas que vem aqui para podermos dizer para ela: ―Olha, a gen-

te tem isso, isso, isso.‖ 

(P): Você acha que está tendo alguma dificuldade? 

(E): Dificuldade sempre a gente tem, eu estou te falando. Claro que a gente... Você 

olha nesses anos, acho que avançamos bastante desde 2005. A pesquisa que eu te 

falei nós fizemos lá na região da Vila Prudente.  

(P): Eu pensei que você estivesse há mais tempo aqui, sabia? 

(E): Não, eu vim para cá em abril de 2006. Eu cheguei em dezembro de 2005 para a 

escrita do material do PIC. Eu vim em uma semana, imagina produzir o material em 

uma semana. Foi assim, tudo que tinha reunido lá eu trouxe e nós fizemos; na ver-

dade, não era uma sequência, eram boas atividades, quando a gente olha as orien-

tações, elas são bastante frágeis. E nós fomos também aprendendo a fazer isso, 

porque eu era professora, era coordenadora... É um percurso de produção que eu 

lembro, produzia material em sequência, em 1989, na época da Erundina, na época 
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do projeto interdisciplinar, nas escolas em que atuávamos a produção de material 

era feita por nós em conjunto com os professores, mas a organização a gente leva-

va, discutia, modificava... Depois disso, trabalhamos basicamente com formação, e 

não com produção de material... E aí tivemos que retomar tudo isso, estudar bastan-

te. E acho que assim, se a gente olha esse primeiro material que foi produzido e es-

sa materialização dos cadernos, tem muita diferença no trabalho, acho que isso é 

mesmo um processo que você vai melhorando, vai corrigindo. Aquilo que você vai 

vendo... Isso aqui não deu certo, precisa fazer de outro jeito. 

(P): Gostaria que você falasse um pouco da sua formação. 

(E): Eu fiz matemática na PUC, em 1978, participei outro dia de uma mesa redonda, 

em que havia os meus professores que eram professores de exercício hoje, um de-

les é diretor do centro, tem outro que era meu professor de cálculo. Fui monitora de-

les também lá. Para mim, foi uma satisfação imensa. Eu estou fazendo mestrado em 

educação em matemática na UNIBAN, e o Rui é o meu orientador. Minha experiên-

cia, na verdade, começa, quando eu saí da faculdade. A minha inquietação é porque 

eu fui para a sala de aula. Vi que os meus alunos não aprendiam tudo o que eu que-

ria, aí fui tentando me aproximar de pessoas que, de alguma forma, pudessem me 

dar alguma luz, me orientar. Eu me lembro da Salete Bierrembach, ela é professora 

hoje na Federal de Florianópolis. Foi o primeiro trabalho que eu vi em Etnomatemá-

tica. A Salete fez um trabalho junto com o Rodinei Bassanezi na escola comunitária 

de Campinas, e a ideia de pensar em questões que fossem mobilizadoras, nas in-

quietações dos alunos e como é que você traduziria isso dentro da construção de 

um currículo que respondesse àquelas perguntas, mas que também levasse em 

conta a necessidade que aqueles meninos tinham em termos de conhecimento que 

a sociedade esperava que eles terminassem o seu ensino, na verdade era com o 

Ensino Médio, conseguir terminar o Ensino Médio com competências e habilidades 

necessárias para passar no vestibular... Então essa foi a minha primeira, eu diria, 

que foi o meu primeiro grande marco na vida. Só que entre olhar o que a Salete fez 

e conseguir traduzir isso na minha sala de aula, eu levei mais três anos, porque ela 

tinha um orientador para fazer isso, e você, sozinha na sala de aula, quem é que te 

orienta, quem é que pode ser? O seu mentor ou alguém que possa  dar referências 

teóricas para você organizar isso? Então assim fui fazendo alguns experimentos e 

vendo o que dava certo, o que não dava, e com isso acabei, acho que de alguma 
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forma, tendo certo destaque. Eu era professora do Armando Sales e aí fui convidada 

na época da Inter para participar do projeto. A partir disso, optei por não participar, 

fui lá fazer a entrevista e disse que não ia participar, porque eu tinha muita coisa, 

tinha filho pequeno, meu marido tinha uma empresa, ajudava o marido, aquelas coi-

sas que se tem, milhões de coisas juntas... Ela falou: ―Não, você faz o seguinte, vem 

experimentar e aí vai ver, se você achar que não dá...‖ Aí eu fiquei durante os quatro 

anos do projeto. Eu acho que realmente foi o meu marco em termos de produção, e 

me apropriar dos conhecimentos da questão da educação matemática realmente 

começou a responder todas àquelas minhas inquietações que tinha, enquanto pro-

fessora que não conseguia muitas vezes viabilizar. Então tudo isso foi... Conheci um 

monte de gente, o Rodnei, o Ubiratan, a Maria do Carmo. São pessoas que foram 

realmente marcos na minha vida. O Nilson, o Bigode... Então assim, referências que 

para mim foram fundamentais na minha formação. A Cristina Maranhão e a Célia só 

conheci, muito tempo depois, mas foram pessoas que marcaram a minha vida pro-

fissional, e toda essa construção do que sou hoje eu devo a esse percurso. Depois 

desse projeto, voltei para a sala de aula com a ideia de: ―Que bom, a gente discutiu 

bastante, tentou implementar tudo isso. Será que agora voltando para a sala de au-

la, eu consigo colocar em prática tudo isso que fomos desenvolvendo com outros 

grupos, nessa escola onde estou, será que consigo fazer esse trabalho lá? Ela é 

diferente de uma escola onde todo o grupo estava de alguma forma mobilizado para 

isso. E aí você vai construindo, vai vendo dificuldades, vai vendo que precisa fazer 

ajustes no próprio trabalho que vai desenvolvendo.  

(P): Então você está trabalhando em todas as administrações? 

(E): Comecei na época do Mário Covas. Eu vim para a rede como professora de de-

senho geométrico, depois fui para a área de matemática, passei no concurso como 

professora de matemática. Tinha todas essas inquietações. Aí conheci a Salete e fui 

convidada pelo trabalho que desenvolvi lá na escola. Convidaram-me para fazer es-

se trabalho de formação, mas assim, eu não tinha nenhuma experiência como for-

madora, tinha experiência de sala de aula, e aí você vai construindo um pouco des-

sa competência, ao longo do tempo. Voltei para a escola, fiquei três anos como pro-

fessora e experimentei o trabalho como auxiliar, naquela época tinha o trabalho de 

auxiliar. A escola não tinha coordenadora pedagógica, então eu assumi. É, porque 

não tinha formação em pedagogia, não podia assumir o trabalho de coordenação, 
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mas eu era auxiliar e nos dois períodos que tinha lá na escola sentava para fazer 

discussão pedagógica com os professores.  

(P): Que legal! Você chegou a trabalhar na administração da Erundina, depois? 

(E): Eu trabalhei, voltei, fui para a escola de EM, trabalhei no Rubens Paiva. Aí ter-

minei pedagogia e fui ser coordenadora; fiquei um ano e meio acho que como coor-

denadora no Rubens Paiva. Os projetos que fiz com os professores e alunos foram 

maravilhosos. Reunia-me com eles... Aos sábados, a escola fechava, e tinha reunião 

com eles para a organização de projetos. A gente tinha uma semana cultural na es-

cola, no fim do ano, só que os projetos foram todos construídos pelos alunos durante 

o ano. De maio a dezembro, eu fazia a discussão semanal dos projetos que eles 

foram me escrevendo durante o ano; é uma coisa muito rica profissionalmente. E aí 

fui trabalhar em 1999 ou 2000, não me lembro agora, na diretoria que era NAE. 

(P): Da Marta ou da Erundina? 

(E): Da Erundina foi em 1989 que eu. 

(P): Ah, tá. Eu não morava aqui ainda... Foi na gestão do Maluf. 

(E): Nessa época do Maluf, eu fiquei na escola, aí fui trabalhar. Eles me chamaram 

de novo por causa do trabalho que fiz no Rubens Paiva. Chamaram-me para compor 

a equipe pedagógica do DOT lá na Vila Prudente, nem chamava... Chamavam de 

oficina. 

(P): Isso mesmo, chamavam de oficina. 

(E): Então, a Regina Camara que está comigo hoje foi convidada para trabalhar no 

MEC e a Rosana, que estava lá naquela época, veio trabalhar comigo. A gente divi-

dia o trabalho: ―Eu faço o trabalho de língua portuguesa e você faz o de matemáti-

ca‖; nós éramos parceiras naquele ano, fizemos o trabalho de coordenadoras. Toda 

essa discussão a gente iniciou depois novamente, pois já fazíamos isso na Vila Pru-

dente. Tínhamos encontros sistemáticos com o CPS dos ciclos I e II e com os pro-

fessores. Naquele ano, atendemos os professores do 2o e 4o anos. A gente fazia 

todo ano uma eleição. Ela já tinha feito do 1o e do 3o, e naquele ano a gente fez do 

2o e do 4o. Aí eu acho que em 2002, quando começou a administração da Marta, nós 

estávamos todas nas escolas. E aí em 2001, nós voltamos para as escolas, eu, Ro-
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sana, Irma e todo o grupo que estava lá. Eu fiquei três meses na escola, depois o 

Matias que estava lá me chamou de volta; voltei e as meninas que estavam lá foram 

chamadas para a secretaria, boa parte delas está aqui desde 2001, já tem um per-

curso de mais tempo aqui. Em 2001, acho que 2001 ou 2002, eu não sei, fizeram 

toda a implantação do PROFA na rede, essa discussão de alfabetização. Eu fiquei lá 

todo esse tempo. Fiquei uma parte do tempo como formadora e desenvolvi vários 

projetos. Logo em seguida, em 2002 ou 2003, fiquei como diretora do DOTP lá na 

região... Então nós começamos a fazer um trabalho de acompanhamento das esco-

las e uma das que eu acompanhava era o Marlene Rondelli, com a Marisa Sanches; 

a gente fazia encontros quinzenais com as escolas, era minha dupla. 

Depois, como eu fui para a coordenação, coordenava as 50 e poucas escolas que 

havia lá. O grupo era composto por 60 pessoas. A gente fazia as reuniões semanais, 

os encaminhamentos. Foi um grande aprendizado para mim, da gestão de pessoas, 

de como é que você lida com todos os conflitos e diferentes concepções, de políticas 

e crenças pessoais para que tenha um grupo que possa ter um olhar na tarefa e não 

nessas questões pessoais, isso acaba atrapalhando o trabalho e se confundindo 

com aquilo que você tem que realizar. 

(P): O debate de ideias é uma coisa difícil de fazer... 

(E): É, porque acaba indo para as questões pessoais, e não para a construção e 

melhoria do trabalho da equipe. Então eu digo que esse foi um grande aprendizado 

para mim, porque tem uma questão que é da própria construção do formador na á-

rea de matemática, e a outra é como é que você faz a gestão de um grupo que tem 

olhares muito diferentes e que é preciso olhar para as necessidades e para a tarefa 

que ele vai ter que desenvolver, e como é que retorna com isso para o grupo, sem 

criar um confronto, porque muitas vezes isso vira um confronto, porque não está em 

cima das ideias, está em cima das pessoas, então isso é uma coisa difícil de fazer. 

Acabei fazendo vários cursos de gestão, de como é que você lida com grupos coo-

perativos para poder administrar todos os conflitos que eu tinha ali era de uma natu-

reza muito grande. E depois vim para cá, voltei, fiquei um ano na escola depois que 

eu saí de lá, era o meu compromisso, e aí voltei para o Arlindo Caetano. 

(P): Eu trabalhei um ano lá.  
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(E): Eu fui para lá; para mim era um grande desafio, porque se tratava de uma esco-

la que tinha boa relação com a comunidade. 

(P): Na época da Irma, ou antes?  

(E): Foi na época da Irma. Na verdade, foi o meu compromisso com a Irma ficar pelo 

menos aquele ano na escola. Depois de toda a experiência que eu tinha tido, então 

ir para o Arlindo e ficar lá um ano. Assim, quase enfartei naquele ano. A minha pres-

são não saía dos 18, porque era uma escola bastante difícil. Foi um ano que teve a 

ocupação da PM no bairro por conta dos traficantes, mataram dois policiais e aí a 

tropa de choque entrava na escola com a cavalaria. Por outro lado, os resultados de 

aprendizagem das crianças eram muito ruins, então eu também acabei no primeiro 

momento estabelecendo um conflito muito grande com os professores, porque des-

cortinei tudo isso, mostrei qual era o conhecimento dos alunos, o que é que os pro-

fessores tinham lido em um ano, eles falavam que os pais não liam, eu mostrei que 

comparativamente os pais liam mais que os próprios professores, assim, tudo com 

dados organizados, e estabeleci metas.  

(P): Você estava como coordenadora? 

(E): Como coordenadora. Estabeleci metas de trabalho, porque eles achavam que 

iam conseguir isso; no final do ano, e em maio eu já tinha conseguido. Foi uma coisa 

difícil, organizada. No primeiro momento, houve muito conflito com os professores 

em função de toda essa experiência que tinha tido. Eu saía de cena e organizava 

toda a reunião, minha parceira era muito bacana como coordenadora, a gente fazia 

juntos, a Irma é uma pessoa especial. A equipe se reunia, toda 2ª feira, para planejar 

o trabalho da semana em conjunto, e a Irma sabia exatamente o que a gente ia fa-

zer, como íamos fazer, portanto tínhamos o apoio dela, e, ao mesmo tempo, ela sa-

bia integralmente no que poderia também contar conosco. A Irma era estruturadora 

do nosso trabalho na escola. Então, esse foi um ano bem bacana, muito bom em 

termos de você mudar algumas condições que a escola apresentava inicialmente. 

Havia muitos conflitos em relação ao ciclo II. Os professores, muitas vezes, iam para 

o enfrentamento desnecessário com os alunos, então você negociar isso com aquilo 

que estava vendo, baseado nas suas crenças e sabendo que poderia ser de uma 

forma diferente, e que isso não colaborava para que os alunos aprendessem, foi 

muito difícil, mas a gente foi tentando construir espaços, onde teríamos a possibili-
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dade de explicitar isso para os alunos, e também ir mostrando para os professores 

que havia outro jeito de fazer. Eu terminei o ano no ciclo I e não tinha mais nenhum 

aluno não alfabetizado. 

(P): Que ano foi? 

(E): Foi em 2005. Quem ficou não alfabetizado eram os alunos que tinham, de al-

guma forma, um comprometimento intelectual, que possuíam diagnóstico, mas os 

outros conseguiram.  

(P): No caso, lá você ficou cuidando mais do Nível I? 

(E): Não, eu era coordenadora dos ciclos I e II, nós fazíamos assim: na 2ª feira pela 

manhã, era a nossa reunião de equipe, e, na 6ª feira, nós não tínhamos horário cole-

tivo. 

(P): Isso aí que é bacana... 

(E): Então, o que é que a gente fazia na 6ª feira, nós organizávamos... Eu tinha uma 

lousa que era maior que essa parede aqui da minha sala. Nós organizávamos, dia 

por dia, o que íamos discutir com cada um dos grupos. Eu tinha três grupos diferen-

tes de JEI, tínhamos três pautas diferentes e era todos os dias, comigo e com ela 

não tinha esse negócio de... 

(P): Mas é o certo, porque fica fragmentado né... 

(E): Então nós ficávamos juntas e tentávamos priorizar. Bom, esse grupo aqui, eu 

tinha um grupo que era só do ciclo II, nesse grupo a nossa discussão tem que ser 

nessa perspectiva... Esse aqui a gente tem dos ciclos I e II, então o que é que fare-

mos junto e o que faremos separado? Tínhamos momentos juntos e separados. Vo-

cê entrava na minha sala e tinha lá a pauta... A gente fazia reunião, havia grupos 

que eu tinha 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, e havia grupos que eu tinha 3ª, 4ª e 5ª; fazíamos esse 

acompanhamento de grupo por grupo, íamos vendo quais eram as necessidades de 

discussão que precisávamos organizar e a 2ª feira de manhã era o momento de es-

tudo da equipe. Era uma coisa bem bacana, porque a gente olhava em função das 

necessidades que os grupos iam trazendo e que referências teóricas precisávamos 

ter para nos alimentar, e, ao mesmo tempo, proporcionar esse alimento aos grupos. 

Então, esse era o funcionamento que tínhamos lá. Você sabe que é uma escola pe-
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quena, em vista de tudo que eu já tinha passado; estava num paraíso, tinha oito sa-

las. Essa escola não precisava ter os problemas que tinha. E aí fui colocando, ten-

tando explicitar, por exemplo, as questões das advertências nos livros de ocorrência. 

A ocorrência não é do diretor, o livro é para poder registrar um pouco desse percur-

so que a gente está fazendo. Tivemos problemas, então, vamos lá, vamos registrar, 

isso é de alguma forma para irmos dialogando e tentar corrigir, mas o início foi bem 

difícil. Quando eu explicitei todas essas coisas que a escola não tinha e que todo 

mundo dizia que era bacana, então acabei... Assim, até por inexperiência... Hoje ja-

mais faria, entraria dessa forma que entrei, poderia colher os mesmos elementos, 

mas fazer a apresentação de outra forma, porque você vai compreendendo muito 

como é que as pessoas lidam com essas representações. É um trabalho constante 

de aprendizagem. 
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ANEXO F  

ENTREVISTA COM DEPOENTE GT2 

Pesquisadora (P): Comente sobre sua formação profissional e seu tempo na rede 

municipal de São Paulo. 

Entrevistada (Y): Eu sou pedagoga, cursei Pedagogia. Fiz pós-graduação Lato 

Sensu em Didática do Ensino Superior. Era professora assistente, coordenadora do 

ciclo básico, no Estado.  

P: Era PMDB na época.  

Y: Isso, eu era assistente no Estado e aí, em 96, eu vim para a Prefeitura, no cargo 

de diretora da escola. Vim em 1996, e de 1999 para 2000, eu me afastei da supervi-

são designada; depois voltei para a direção e fiquei um pouquinho, voltando nova-

mente para a supervisão, de onde não saí mais, desde 2003. E, no começo de 2009, 

eu me afastei da supervisão e vim para a diretoria de orientações técnicas. Eu sou 

supervisora aqui e designada para o cargo de diretora de orientação técnica peda-

gógica. 

P: Desde 2009?  

Y: Desde 2009. É o 4º ano que eu estou aqui na DOT. 

P: A Prefeitura do Município de São Paulo implementa, desde 2007, as Orientações 

Curriculares e a Proposição de Expectativas de Aprendizagem do Ensino Funda-

mental do Ciclo II. A senhora participou de alguma forma da discussão dessa pro-

posta?    

Y: Sim, indiretamente. De 2003 a 2005, eu era supervisora designada lá na DRE de 

Vila Prudente, que foi extinta depois.    

P: Ah, sim! 

Y: Acho que a Susete comentou isso com você, trabalhei com a Susete.   

P: Ah, sim! Ela não chegou a comentar, porque na época eu não te conhecia, mas 

ela era de lá e a minha escola também pertencia.   

Y: Que escola era?  

P: Marlene Rondelli. 

Y: Isso; fui supervisora no Marlene Rondelli. 

P: Ah, que bacana! 

Y: Então, nós, naquela época, já percebíamos o número elevado de retenção de 

crianças no 3º ano do ciclo 1, porque, naquela época, não eram dois ciclos, eram 
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três ciclos. 1º, 2º e 3º ano, 4º, 5º, 6º e 7º e 8º ano do Ensino Fundamental, eram três 

ciclos e a retenção ocorria ao final do 3º ano do ciclo 1. E o número de alunos não 

alfabetizados era muito grande, assim como a retenção. Então, nós resolvemos fa-

zer uma pesquisa, uma pesquisa qualitativa. Recebemos orientação na época da 

professora Angela. Era uma professora de Campinas, de uma Universidade de 

Campinas, eu vou lembrar o nome. Então, nós da DRE Vila Prudente fizemos essa 

pesquisa qualitativa com algumas escolas sobre o número de crianças retidas no 3º 

ano, a condição de aprendizagem dessas crianças e as razões da não alfabetização 

dessas crianças. Assim,  propostas de leitura, de alfabetização, de projeto pedagó-

gico e de trabalho coletivo essas escolas tinham, mas as crianças, ao final do 3º a-

no, não estavam lendo, escrevendo e produzindo textos, não haviam sido repertori-

adas. Que proposta de alfabetização e de trabalho coletivo haveria nessas escolas? 

E eu participei dessa discussão. Essa discussão gerou um material muito grande, 

revelador, de propostas de alfabetização, de práticas de ensino, de dificuldades que 

as escolas tinham e da formação dos professores para isso, porque nós acreditáva-

mos que todas as crianças tinham condições de serem alfabetizadas. Essa pesquisa 

e esse material é que deram origem, porque, logo em 2005, quando esse novo go-

verno assume, a Susete e a Rosane, que estavam na região, nessa época, e faziam 

parte da formação na Vila Prudente, quando esse novo governo assume, a Rosane, 

em especial, vai para a secretaria, começando essa discussão. Então, esse material 

que fiz parte também é a origem da discussão do Ler e Escrever. 

P: Ah, certo. Porque a Susete chegou a comentar alguma coisa nesse sentido, mas 

agora ficou bem claro. Quer dizer que essa pesquisa ela já começou em que ano?   

Y: Antes de 2003, 2004.    

P: Já pontuando sobre isso. Vocês já observavam o trabalho. 

Y: Do projeto, da proposta. Então, daí a questão do Ler e Escrever. Nesse meio 

tempo, vem o pessoal do MEC. O MEC já tinha uma proposta na questão de alfabe-

tização com um trabalho com a Iara Prado, de um grupo de uma equipe do MEC. A 

Iara Prado assume a secretaria e a Rosane também estava lá e leva esse material, 

ou seja, gera o estudo da rede sobre os resultados da própria rede e a não alfabeti-

zação de grande parte das crianças. Eu não lembro agora de memória. Mas, de 30 a 

40% retida do 3º, 4º ano... O número de crianças não alfabetizadas era imenso. En-

tão é essa a origem da discussão do Ler e Escrever. Então, eu participei naquele 

momento como supervisora escolar e continuei na frente de algumas escolas nessa 
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discussão, que se estende, começa por língua, pela questão da alfabetização, de-

pois vem para a matemática, depois vem para todas as áreas..., então, foi expandin-

do, mas a origem é essa. E eu tive, assim, o prazer de participar dessa pesquisa, de 

trabalhar no levantamento dos dados da rede. Foi isso. 

P: O material prescrito pelo Município tem contribuído para a sua formação profis-

sional?    

Y: Com certeza. 

P: Você poderia explicar de que forma? 

Y: Eu não tenho uma atuação direta na formação das áreas. Como supervisora, eu 

fazia um papel um pouco de gestora no sentido mais macro do projeto de orientação 

curricular da escola, numa escola da rede e como diretora de DOT-P também. Eu 

não faço formação específica em áreas, mas coordeno os grupos que realizam a 

formação e acompanho. As orientações curriculares, eu penso que elas são o do-

cumento norteador do trabalho e dão clareza, visibilidade, propostas e rumos para a 

sua atuação, sejam elas diretamente na área ou de forma geral na gestão da institu-

ição. Então é esse o subsídio, o aporte teórico, a teoria do conhecimento, a proposta 

de ensino e de aprendizagem, enfim é esse o documento que orienta o nosso traba-

lho. Nesse sentido, sim, no sentido específico da área em que eu não atuo. 

P: Qual a sua compreensão sobre a condição do educador hoje?  

Y: Condição de que educador você está falando?   

P: O educador, de modo geral.   

Y: O professor, aquele que está na rede?    

P: É isso.   

Y: É, mas condição do quê? É de trabalho? De compreensão? De limite? De alcan-

ce?    

P: De trabalho mesmo.   

Y: De professor?   

P: É, de contribuir com a formação dos alunos para a própria formação deles. A 

condição do professor.   

Y: Hoje?   

P: É hoje.   

Y: Eu tenho uma ideia de que o professor... Bom, primeiro que já existem inúmeros 

trabalhos, pesquisas e relatos a respeito dessa questão: a condição do professor. 

Então é preciso também pensar um pouco a condição do professor. A condição de 
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formação inicial seria uma baita conversa; a condição de trabalho hoje dentro das 

escolas da Prefeitura da rede municipal é outra discussão, além da discussão da 

condição da formação continuada desse professor. Então seria necessário ver um 

pouco de que condição se está falando. O que você gostaria de falar?    

P: Da condição da formação continuada do trabalho, do corpo a corpo, do que é que 

ele vai precisar. Ele já vem para a prefeitura com uma formação inicial.   

Y: Olha, a formação continuada é um desejo e uma reivindicação da categoria histo-

ricamente dada. Todos nós sabemos.   

P: Certo.   

Y: Eu penso que a Prefeitura de São Paulo é uma das redes que tem a maior condi-

ção para a formação continuada em serviço. Se for feito um estudo de outras redes 

públicas, não é fácil ter a possibilidade de oito horas coletivas semanais dadas em 

jornada. É um ganho, uma conquista, uma vitória dessa reivindicação da necessida-

de da formação continuada, isso é fato. Percentualmente, há uns anos atrás, um 

número maior de professores optava pela JEIF. Antigamente era JPI, mas enfim, a 

jornada tinha essa carga horária de formação inclusa semanalmente. Isso vem dimi-

nuindo, os professores vêm optando menos pela JEIF. Hoje, há na rede de 30 a 

40% dos professores em JEIF e, dependendo de algumas escolas, até menos. En-

tão, precisaríamos pensar um pouco e talvez ainda fazer um estudo dentro da rede 

para saber o real fator que leva a isso, a essa redução. Aqui, você tem um contras-

senso, por um lado a rede tem essa possibilidade de uma jornada remunerada para 

a formação dos professores que é a maior nas redes públicas desse País. Reivindi-

cação essa que é histórica, então é um ganho, é uma conquista, e por outro lado 

boa parte dos professores abre mão dessa jornada. Então, eu acho que ainda a rede 

não consegue determinar bem o porquê. Temos algumas hipóteses, alguns breves 

levantamentos, eu diria, a menos que eu desconheça, mas a minha informação no 

momento é que boa parte dos professores tem acúmulo de cargos e isso dificulta 

essa jornada. Essa é uma hipótese, o que leva a uma questão que não é da própria 

rede, mas que é social. O professor precisa ter dois cargos para poder ter uma con-

dição de vida, enfim. É uma questão social de remuneração, por necessidade. Va-

mos imaginar que seja esse o fator preponderante. Necessidade e acúmulo de car-

gos. Ele abre mão dessa formação continuada. Então, isso é um dificultador. Então, 

ao mesmo tempo há um contrassenso. Ao mesmo tempo em que a rede tem essa 

possibilidade de formação continuada que é um ganho da categoria, boa parte dos 
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profissionais hoje abrem mão disso por ―n‖ razões, mas abrem mão. Desse modo, há 

um impasse.    

P: É isso mesmo, está perfeito.   

Y: Agora, veja, claro, é importante, imprescindível, precisa ser feito um bom uso, 

precisa ter um bom planejamento disso e além dessa formação em JEIF, há também 

a jornada pedagógica; você tem reunião pedagógica geral na escola, você tem horá-

rio das três horas aula e a hora atividade que é uma hora que ele estuda e planeja, 

embora não o suficiente; enfim, há outras pequenas ações de formação continuada, 

ela não é só na JEIF.  

P: Certo.    

Y: Mas ela se reduz muito, quando o professor não tem. 

P: A senhora sabe como foi montada a equipe de elaboração das orientações curri-

culares e a proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamen-

tal II? Quais foram os critérios considerados? 

Y: Na rede você fala?   

P: É.    

Y: Não, porque eu não participei. Eu sei que participou o pessoal da secretaria, com 

assessoria de boa parte de especialistas dentro das áreas, e houve participação de 

um pessoal que esteve no MEC, anteriormente que estava à frente da secretaria na 

época, mas não sei maiores detalhes porque não participei. Eu sei que a rede foi 

ouvida, com a reapresentação sendo feita a alguns grupos de professores. Houve 

um grande movimento, mas maiores detalhes não sei dizer.    

P: Assim mesmo, sem saber os detalhes, o que se pretendeu com esses documen-

tos?    

Y: Temos ali uma proposta curricular e ela tem um subsídio teórico de articulação de 

todas as áreas do conhecimento. Então, o que eu ensino, como ensino, as orienta-

ções didáticas, como o aluno aprende, ou seja, a questão da concepção de aprendi-

zagem, de ensino, como é que isso conversa... Essa concepção didática pedagógica 

está presente em todos os documentos e, a partir daí, surgem as expectativas de 

aprendizagem. Quanto a um corpo curricular em todas as áreas, eu acho que ele 

tem sentido e significado, porque a rede se preocupa em fazer esta articulação das 

áreas, a partir da ideia de como articular, ou seja, como quebrar um pouco a ideia 

daquele modelo fragmentado das áreas que não conversam entre si, esse  diálogo e 

essa articulação entre as áreas dão suporte à questão das atividades das expectati-
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vas de aprendizagem. É um ganho imenso, enquanto proposta curricular. E claro, 

está na rede, o ganho é da rede. 

P: É do seu conhecimento, se esse material sofreu algum pré-teste?  

Y: Eu acho que teve uma pesquisa inicial e, depois, ao longo desse processo, mui-

tos grupos de trabalho com os professores, representantes de professores e repre-

sentantes de professores da área; então, esse movimento foi acontecendo, mas a 

origem foi essa pesquisa qualitativa que nós fizemos na época, anterior a 2007. 

P: Na apresentação do material, no caso das orientações curriculares, o secretário 

da educação afirma que o material foi encaminhado às escolas da rede para ser dis-

cutido e avaliado pelo conjunto de profissionais da rede. A senhora acompanhou o 

teste? Em caso negativo, o que a senhora conhece a respeito desse processo? 

Y: Não acompanhei o processo no lugar da escola, porque não participava mais de-

la, estava na supervisão e, posteriormente, aqui. Mas assim, havia grupos de traba-

lho de professores que faziam reuniões por representação e os documentos iam sim 

às escolas para os professores olharem, discutirem. Havia vários espaços de dis-

cussão e de organização das opiniões das críticas de revisões das propostas. Esse 

desenvolvimento ocorreu na rede, participei de alguns, mas de forma indireta, por-

que não estava na escola. Participei nas reuniões da secretaria na supervisão, em 

outra instância.   

P: Como que é avaliada a implementação dos materiais prescritos pela SME?    

Y: Essa pergunta também daria uma boa conversa, maior do que a pergunta, eu 

penso. Porque, assim, percebem-se alguns ganhos, mas ainda há muito espaço de 

trabalho. Seria preciso falar um pouco dos ganhos, que ganhos? Hoje se pode ver 

do lugar em que estou (eu estou num plano intermediário). Eu vejo alguns ganhos, 

porque assim a rede tem um documento norteador e orientador, trazendo concep-

ção, princípios e pistas de como fazer e dar apoio à escola e aos professores, articu-

lando as áreas. Então, há todo um ganho de organização de trabalho. Eu penso que 

nós já tivemos alguns ganhos, as escolas conhecem o documento e estão tentando 

estudá-lo e implementá-lo. A rede já percebe resultados junto a esses documentos 

que estão sendo implementados gradativamente; depois, há as avaliações externas 

que também apoiam a avaliação da escola do trabalho que ela vem fazendo; além 

da avaliação do aluno, eu acho que a avaliação é do trabalho. As escolas hoje têm 

um norte, um rumo, elas não estão à deriva, têm um aporte. As escolas hoje conse-

guem conversar sobre toda a rede; por outro lado, enfrentamos o desconhecimento 
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e as dificuldades por parte de alguns profissionais e equipes, então não se imple-

menta um documento desse, uma proposta curricular em tão curto espaço de tempo. 

Acho que obtivemos alguns ganhos e ainda temos dificuldades. Eu imagino isso. E o 

quanto é difícil lidar, por exemplo, com as questões, porque aí cruza com o contexto 

e o complexo do universo escolar! Você cruza com a formação inicial dos professo-

res que tem sido precária e retorna-se àquela questão anterior, que boa parte dos 

professores hoje não tem aquela jornada JEIF! Que são aquelas oito horas para po-

der estudar e vamos cruzando com a cultura escolar no sentido da aula expositiva, a 

priori, que ela já vem pronta, está no livro didático, que é a cultura hoje vigente em 

boa parte dos docentes da escola. Cruzamos também com a formação da equipe 

gestora da escola, que não ocorre, porque o documento está publicado! Tem um 

tempo e um processo para a pessoa se aproximar, construir, significar, transpor da 

leitura e da compreensão para a prática, tem um tempo para essas coisas. Esse 

movimento não ocorre em tão curto espaço de tempo. E como se muda a cultura da 

escola? Não é porque o documento chega. Ele tem um tempo de diálogo, de apro-

ximação, de construção e de transposição, acho que nós estamos vivendo esse 

momento. 

P: O 3º bloco, que é formação de professores, que é aquele nó de que você estava 

falando... Consta, no 1º parágrafo da página dez, das Orientações Curriculares a 

seguinte afirmação: ―A elaboração de documentos na rede municipal de ensino, ci-

tando acordos sobre expectativas de aprendizagem, vem se configurando como uma 

das necessidades apontadas pelos educadores com a finalidade de organizar e a-

primorar os projetos pedagógicos das escolas. Isso está nas orientações curriculares 

de aprendizagem para o Ensino Fundamental II‖.  A SME tem um perfil do corpo do-

cente que atua nas escolas da rede? 

Y: Sim, tem. Eu desconheço detalhes, mas eu sei que a rede tem, a Prefeitura tem, 

a secretaria tem e nós aqui na DRE temos o conhecimento pelos espaços de forma-

ção, pelas avaliações e pelos grupos de formação; temos, por amostragem, eu diria! 

Mas não está sistematizado, porque não é o nosso objetivo de pesquisa, mas é pos-

sível fazer a avaliação das demandas formativas desses professores que vêm para 

formação, das dificuldades que eles encontram, das lacunas daquelas formações 

iniciais! Podemos perceber isso, para fazer frente até a implementação das orienta-

ções curriculares! Você citou o caso em matemática, os professores vêm, ingressam 

na rede e começam a dar aulas, inclusive com uma concepção de área diferente da 
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proposta curricular da Prefeitura e sem a formação didático-pedagógica para fazer 

frente a essa proposta curricular, ou mesmo sem a formação didático-pedagógica 

para fazer frente a uma  classe com os alunos. Então, o professor hoje vem, o pro-

fessor hoje, não o professor, de modo geral, é esse o perfil que agente percebe. 

Uma lacuna tanto na formação didático-pedagógica, quanto no sentido da gestão da 

sala de aula. Então, essa é uma observação de uma análise que a gente tem feito, 

ao longo do tempo, à frente desses grupos de formação. Esse no momento é um 

perfil que agente tem por avaliação. Agora, a secretaria, eu não sei dizer, se tem 

outros instrumentos ou dados de um perfil mais de pesquisa, ou seja, quantos anos 

de formação? Que tipo de formação? As unidades, as adversidades. Eles devem ter 

sim, com certeza tem, mas eu desconheço. 

P: Quais foram os principais norteadores das políticas de unificação das expectati-

vas de aprendizagem para cada ano do Ensino Fundamental II? 

Y: Os documentos?   

P: É.    

Y: Eu penso que é uma concepção e expectativa de aprendizagem para o aluno no 

Ensino Fundamental, eu acho que é isso que deu corpo aos documentos. Mas não 

participei dessa discussão na secretaria. 

P: Quais foram as propostas para a formação de educadores, professores e equipe 

gestora, como se concretizaram? Há algum dado sobre a receptividade dos materi-

ais pelos professores da rede? Quer dizer, não precisa responder pela rede, pela 

sua experiência que você já tem bastante, desde o tempo da Erundina?   

Y: Não, eu vim logo depois, em 1996.    

P: Eu entrei na Prefeitura em 1997, já era o prefeito Paulo Maluf.  

Y: Eu também, na era Maluf (risos). Bom, eu acho que essa pergunta comporta des-

dobramentos, aqui. Então, as propostas de formação dos educadores, como você 

mesmo disse, vieram gradativamente, foram ampliadas e há coisas ainda que a gen-

te tem por fazer, né? Tais como o volume e a abrangência da proposta curricular. 

Ela é de um volume, de uma complexidade e de um tamanho que o tempo é curto. É 

tão complexo, por tão pouco tempo, ainda não se equacionou. Bom, quando ele co-

meça com o Ler e Escrever, a questão do TOF. A questão da alfabetização. Porque, 

lá na origem, é que se detecta a dificuldade da rede, que é aquela sondagem, aque-

la avaliação, aquela pesquisa, e  começa por ali. Os coordenadores de todas as uni-

dades foram, passaram pelo processo de formação, professores do 1º ano, todos. O 
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material veio depois de amplamente distribuído e divulgado. Então, esse é o movi-

mento, depois ele foi se expandindo; então ele foi abrangendo. Os coordenadores 

pedagógicos foram alvo e objeto da formação, durante esses anos todos. Os coor-

denadores pedagógicos tinham duas reuniões por mês, reuniões de oito horas, de-

pois eles passaram para reuniões de seis horas, depois língua portuguesa e mate-

mática. Eles eram frequentemente convocados, porque a rede entendia que os co-

ordenadores eram a liderança pedagógica de formação dentro da escola, era isso. 

Então, os professores vinham; no início, compareciam todos os professores do 1º 

ano. Depois, vieram outros professores. A rede não tem condição de fazer formação, 

pessoalmente, vamos dizer assim, né! Tirar o professor, todos os professores, então 

faz por amostragem, por representatividade das escolas. Depois, há a divulgação 

tanto na escola, quanto no portal. Então, assim foram várias as frentes e atuações 

para ir aproximando a rede do material e aproximando o material da rede. Agora o 

alvo e o foco principal disso foram os gestores das escolas. 

P: Seria o trio gestor?    

Y: Eu penso que sim. O supervisor foi várias vezes para a Secretaria Municipal de 

Educação em alguns grandes eventos: conversas, palestras, lançamentos no portal. 

Os diretores, e - com mais frequência - de duas a três vezes, por mês, eram os co-

ordenadores nas DRE e os coordenadores também atuavam em alguns grandes 

momentos na secretaria. Então, a secretaria fez grandes e pequenos momentos 

próximos e mais distantes, né! Por representação e para todos no caso dos Coorde-

nadores Pedagógicos, nesses anos todos.  

P: Em sua opinião, em que medida a utilização do material ―Orientações Curriculares 

Proposição e Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental II‖ pode 

contribuir para a formação continuada dos professores da rede? 

Y: O professor do ciclo II, a gente poderia fazer uma conversa muito distinta e diver-

sa. Tanto do ciclo I, quanto do ciclo II. O que é de conhecimento público, a própria 

estrutura e organização do ciclo I, ela favorece algumas questões e dificulta outras.  

E o mesmo ocorre no ciclo II, que tem estrutura diferenciada. Então, o ciclo II é sem-

pre um embate. Você pega um aluno, ele tem oito professores com aulas de 45 mi-

nutos. Então, aquele modelo fragmentado e compartilhado ainda é vigente. Você 

tem o professor do ciclo II, que completa a aula em várias escolas; você tem profes-

sor de ciclo II que a grande maioria já não tem JEIF, então isso tudo é um dificulta-

dor.  
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P: É a maioria?   

Y: Eu acho, é a maioria. Pega na sua escola, por exemplo. 

P: Então, aqui na escola há mais do que na outra escola, em que eu estava.   

Y: Mas qual a porcentagem? 

P: Eu não tenho esse número, seria interessante fazer. 

Y: Você tem tantos professores que possuem a carga completa dentro da escola, 

mesmo não tendo JEIF, mas tem o sujeito lá e consegue minimamente conversar 

com ele. Enquanto você tem, a maioria hoje não tem JEIF.   

P: A nossa escola acho que é mais ou menos a média, não havia 30%. 

Y: É uma média das escolas. Por outro lado, você tem os documentos, né! Se os 

professores do ciclo II ou a equipe gestora investissem no estudo desse material 

junto aos professores, se tivesse essa possibilidade, eu acho que seria um ganho, 

porque ele tem um eixo curricular e ajuda na superação dessa fragmentação da es-

trutura do ciclo II. Então, acho que a rede ainda não investiu o necessário e o sufici-

ente junto aos professores do ciclo II na apropriação do conhecimento, na constru-

ção desse conhecimento posto nos documentos. Seria um ganho para o aluno e pa-

ra o professor, porque ele tem um suporte e um aporte didático pedagógico naquela 

lacuna do professor na formação inicial do ciclo II. Isso a rede ainda não deu conta 

da construção, mas está lá o documento, acho que ainda está caminhando. A estru-

tura do ciclo II, que já é um dificultador, e o documento, ele vem como uma coisa 

que pode contribuir! Pode apoiar. Não vou dizer a superação da fragmentação, mas 

acho que avança, articula, seria um ganho para o professor como suporte didático 

pedagógico e para o aluno, que conseguiria fazer a articulação e um ganho muito 

grande aí. Isso ele ainda não conseguiu. Por outro lado, o volume, o número de pro-

fessores e o volume de dificuldades que envolvem o ciclo II também são evidencia-

dos, não só na ação e atuação do professor dentro da escola, como também para a 

rede; então a rede hoje se faz um balanço, já conseguiu investir-se muito no ciclo I, 

já se vê melhoras no ciclo I. Os professores conseguem conhecer o documento e 

trazer para a sala de aula uma prática mais pertinente, mais próxima da concepção 

que está posta nos documentos, nas orientações curriculares. E no ciclo II, a rede 

ainda não conseguiu investir na formação como seria o desejável, pela dificuldade 

de quadro, de tempo e da complexidade do número de professores. Então a rede 

tem tentado fazer algumas formações por representação: algumas locais, à distân-
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cia, via coordenador, via documentos; então, assim, acho que ainda não deu conta. 

O movimento está dado, mas ainda não deu conta. 

P: O documento prevê que uma das articulações são alguns resultados da Prova 

São Paulo. Tratando-se do currículo prescrito, quais metas foram definidas e quais 

foram alcançadas?   

Y: O documento, ele vem antes da Prova São Paulo. A Prova São Paulo vem de-

pois.   

P: Ela veio em 2007, se não me engano.  

Y: E aí, ela vem melhorando e tal. Assim, a rede vai construindo não só a orientação 

curricular, como a expectativa de aprendizagem; depois, como é que se traz isso 

numa avaliação de larga escala, institucional? Como esses resultados ajudam a es-

cola a olhar para isso, como isso ajuda a secretaria a pensar na formação? Então eu 

acho que é esse processo que a gente vive ainda. Não sei se essa era a pergunta 

que você fez, então eu acho que as metas... 

P: Tem algumas metas que são da SME e tem as metas da DRE.   

Y: Todos os alunos alfabetizados, os alunos com conteúdo adequado ao ciclo, essas 

são as duas grandes metas.     

P: Você acha que já melhorou?   

Y: Eu penso que sim, porque se você pensar alguns anos atrás, não tinha nenhum 

documento que orientava toda a rede. Então, toda a rede hoje tem o documento que 

ajuda na conversa, na proposta e no estudo da formação continuada, na matemáti-

ca. E a rede não tinha e, hoje, tem a avaliação institucional, a avaliação da rede. En-

tão, como é que essa rede anda e como é que esses resultados mostram o quanto a 

rede é, onde mexer, quanto investe, quanto anda, quanto avança. Porque ela dá 

uma devolutiva para a própria rede. Então, acho que esse movimento é um ganho, 

só que hoje ainda não se consegue avaliar a extensão e o impacto disso. Nós esta-

mos muito próximos disso, acho que, no decorrer do tempo, é que vai dar a dimen-

são do que isso pode trazer para rede. Acho que ainda não está muito claro, não. 

Olhando de um órgão intermediário, vejo isso como positivo, vejo hoje como possibi-

lidade de trabalho, mas ainda não consigo perceber algumas coisas pela proximida-

de! Não tenho distanciamento para olhar a rede de fora ou mais distante.  Nesse 

sentido, então acho que ainda estamos caminhando. 

P: Mas assim, o olhar particular é quase mais importante dentro da pesquisa do que 

o olhar macro. 
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Y: É verdade.   

P: Porque é aquela vivência que tem ali dentro do corpo a corpo... 

Y: Agora, as escolas já conseguem saber quem são os alunos abaixo do básico, 

nominar, deter. Porque, assim, a escola tem uma cultura, eu acho que esse é o 

grande ganho hoje, há muitos ganhos. Se eu tivesse que nomear um, eleger um, eu 

diria, a escola, a instituição escola, historicamente, ela consegue localizar e nomear 

o que o aluno não sabe. O aluno não sabe isso, isso, isso... Ele tem a lista do que 

não sabe.   

P: Certo. 

Y: Esses documentos e esta avaliação externa, hoje, mostram para a escola quem 

são os alunos, que dificuldade eles têm e o que eles já sabem, o que eles não sa-

bem, onde eles se encontram e que possibilidade eu tenho de intervir.   

P: É verdade. 

Y: Então eu acho que esse movimento todo apoia a escola numa outra cultura, num 

outro movimento que você tem que subverter a lógica vigente dada até hoje. E a es-

cola ainda não se deu conta disso. Claro, existem movimentos, há ganhos, a escola 

já anda, já caminha, já percebe, já começa a se movimentar. Eu acho que tem um 

movimento, mas isso não está dado, isso que eu estou dizendo... ainda está lá vi-

gente e posto... 

P: É verdade... Acho que você meio que me respondeu. Qual foi o significado dessa 

proposta, em sua opinião, no contexto da política educacional atual?    

Y: É claro que, assim, eu estou falando de um âmbito muito restrito. Estou dizendo 

de uma região, de um setor de orientação pedagógica! Você tem a escola num con-

texto maior, amplo, tem a rede, tem a cidade, tem outras análises! Enfim, estou fa-

lando de um espaço micro que eu ocupo frente à rede... Porque hoje as escolas se 

preocupam com a avaliação externa, com os resultados dos alunos, quem são os 

alunos, embora se saiba que ainda há muitas escolas que estão com dificuldade de 

fazer frente ao problema diagnosticado, avaliado, com a avaliação dos resultados, 

os encaminhamentos, o acompanhamento e os desdobramentos. Estou falando para 

você que houve ganhos e há uma complexidade ainda para fazer frente. 

P: Que aspectos do cotidiano escolar foram influenciados, a partir da implementação 

das orientações curriculares? Como os sujeitos entendem essa interferência dentro 

do conhecimento? Interferência, no sentido de uma coisa que eles têm que seguir.     
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Y: Um currículo prescrito, a resistência é grande, porque é aquela discussão que é 

política mesmo, de onde os educadores da rede partem, é aquela discussão sobre 

princípios de onde a rede... Não estou dizendo a rede uma entidade, eu estou di-

zendo os educadores, aqueles que estão na sala de aula, não estou falando dos 

educadores que estão em órgão central ou órgão intermediário, os educadores que 

estão na sala de aula. Qual é o principio norteador deles, de onde eles partem? Cla-

ro que eu não posso dizer por todos, eu digo por alguns que conheço, pelos espaços 

de discussão, de formação, de convivência. De onde eu parto, de que lugar eu olho, 

eu supervisora, eu diretora de DOT, eu, servidora pública de uma rede pública, parto 

do seguinte princípio de que é o número um, que norteia o meu trabalho: o aluno 

tem direito a aprender e é isto que eu persigo. Toda vez que eu olho qualquer coisa, 

eu olho a partir desse princípio, o direito de aprendizagem desses alunos, todos os 

alunos têm condições de aprender, o direito de aprender. Eles têm potência, essa é 

a crença, o princípio norteador da minha vida, do meu trabalho, eu aposto nisso. En-

tão, o que eu imagino... se os professores e educadores que estão na sala de aula 

tivessem isso como princípio número um de trabalho, eles olhariam o documento de 

um jeito; porque aquele documento, os documentos curriculares, eles estão tratan-

do, dizendo e discutindo esse direito do aluno aprender. E eles apoiam esse profes-

sor no fazer, então eu, professor, deveria olhar esses documentos como um apoio 

orientador que pode me ajudar, garantir, ajudar a executar, me ajudar no meu traba-

lho no sentido do direito do aluno de aprender. Por quê? Qual é o resultado da rede? 

Lá, no início, de 30 a 40% dos alunos não estão alfabetizados no final do 3º ano, até 

mais... eu não lembro. A gente precisaria recuperar essa pesquisa, mas o número é 

gritante. Eu acho que é mais, beirava 50%, não me lembro bem, era um número 

muito alto. O resultado da aprendizagem do aluno é ruim. Você pega 2012, depois 

de todo esse movimento que a rede fez, onde há escolas que tem 70% dos alunos 

abaixo do básico no 4º ano do ciclo I... É uma tragédia. Estou dizendo da rede para 

o profissional. Para o profissional, hoje, discutir com ele hoje, não vamos discutir do 

ponto de vista de concepções, a que eu tenho e a que você tem, não professor, va-

mos discutir a partir do resultado que o aluno tem aqui, o que o documento traz, o 

que a Prova São Paulo aponta. Então, assim, hoje, a rede não pode fugir da discus-

são. O aluno tem o direito de aprender, ele tem o direito de ser repertoriado; em con-

trapartida, a escola tem o dever de ensinar e repertoriar esse aluno para que ele 

construa aquele conhecimento. Essa é uma discussão dada, ninguém duvida disso. 
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E quem duvidar, pega os resultados da Prova São Paulo! Que ensino é esse que 

você diz que faz, que proporciona, que elabora, que põe em prática, se o resultado é 

esse? Então, Paulo Freire já dizia que ―não há docência sem discência‖. Não há do-

cência, não é isso? Então que ensino é esse que a aprendizagem não ocorreu. O-

lha, o aluno tem o direito de aprender e as práticas não estão fazendo frente a isso, 

porque o resultado está aqui. Então é essa a discussão que eu acho que é um gran-

de ganho hoje, concreto, real. Ele não é mais utópico, a partir de princípios teóricos, 

não. Ele é um resultado da realidade; então se a gente conseguir encaminhar essa 

discussão junto ao corpo docente que se encontra nas escolas, esse documento 

com as orientações curriculares seria de extremo valor no sentido de apoiar esse 

professor para a prática pedagógica e o repertoriar do aluno, suprindo boa parte das 

dificuldades que esse professor já entra na rede ou no magistério, porque a faculda-

de não faz essa discussão, a formação inicial não dá esse apoio. Então aí que eu 

acho que as coisas vão conversando, elas vão se aproximando e eu vejo como uma 

grande possibilidade, olhando a parte do direito do aluno. 

P: Quais seriam as principais dificuldades no seu entender, encontradas na imple-

mentação das orientações curriculares? 

Y: Nós temos muito fatores. Primeiro, é o tamanho da rede, não é pequena, é gran-

de. O espaço e o momento da formação continuada, porque se eu quero implemen-

tar, eu preciso estudar, pôr em prática, retomar e voltar novamente, que é aquilo que 

a gente brinca, com aproximações sucessivas, não é isso? Problematizar, então, 

esse próprio movimento, ele se daria com o professor no sentido da construção des-

se conhecimento, isso acho que o tempo ainda não foi suficiente. Segundo, a rede é 

grande e o tempo ainda não foi o suficiente, além do espaço para a formação, até 

por conta das questões que nós já falamos anteriormente! Há poucos professores 

por formação e horário, e aí os demais horários não são suficientes. Ainda há uma 

questão de tempo e de número muito grande. Eu acho que é essa a equação; e um 

terceiro fator, que vem junto da dificuldade que é a questão da cultura escolar. Eu 

brinco muito aqui na formação, uso algumas figuras de linguagem! A prática, a ideia 

de como eu ensino na cultura escolar ainda é: o aluno tem que vir para a escola com 

uma cabeça composta por duas orelhas, não existindo o resto, o aluno é só a cabe-

ça com duas orelhas em cima da carteira, porque a prática ainda é verbal, frontal, de 

memória, a priori, de reprodução. Esta ainda é a realidade. Ah, em todos? Não, em 

todos, não, muitos já avançaram, já conseguiram construir outros conhecimentos 
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didáticos e metodológicos, mas isso ainda é forte. Desse modo, são as três ques-

tões que eu penso que ainda vamos nos debater um pouco. 

P: Em sua opinião, as metas definidas de alguma forma foram alcançadas? Aquelas 

expectativas, a meta do protocolo, você acha que de alguma forma foram alcança-

das?  

Y: Bom, acho que as metas são ousadas, elas são grandiosas, porque eu penso em 

todos os alunos alfabetizados até o 3º ano! Porque era até o 2º, mas com a reorga-

nização para o ensino de nove, passa para o 3º. Se eu penso que todos os alunos 

possuem conteúdo adequado ao ano-ciclo, são metas grandiosas e ousadas, e elas 

precisam ser. Mas as metas ainda não foram atingidas, os resultados da Prova São 

Paulo estão mostrando isso, elas ainda não foram. Eu acho que, gradativamente, 

com pequenos avanços a rede vai fazendo, vai tendo, vai conquistando, mas ainda 

não... Teremos muitos anos ainda para trabalhar.    

P: E você acha que melhorou a qualidade?  

Y: Qualidade do quê?   

P: Da educação, do ensino municipal, você acha que melhorou?  

Y: Eu penso que sim, a rede tem, além dessas questões da orientação curricular, 

uma questão diferenciada de outras redes. Eu me lembro, quando vim do Estado 

para a Prefeitura, eu já fiquei encantada com a estrutura que eu vi na rede.   

P: Eu também senti isso.    

Y: Quando eu vim, estavam implantando o laboratório de informática, a escola tinha 

uma sala de leitura com acervo, além de dois coordenadores pedagógicos com car-

go fixo, não era designação do coordenador do ciclo básico, como tinha no Estado, 

que, muitos anos depois, foram por designação... Então, assim, a escola, a rede 

municipal, ela tem uma estrutura de pessoal, de espaço, de equipamentos, de mate-

riais avançada para uma rede pública, até mais que algumas escolas particulares, 

do que a grande maioria, porque escolas particulares de ponta são poucas e nós 

não estamos comparando, é a escola particular na média. A Prefeitura de São Paulo 

tem uma estrutura tanto de pessoal, quanto física do espaço, de aprendizagem mui-

to maior, muito mais sofisticado, complexo, que favorece. Então, isso é um ganho 

imenso para os profissionais quanto à possibilidade de trabalho, e eu fiquei encanta-

da com essa rede, quando eu vim. Quando vêm as orientações curriculares, isso 

daria corpo, alma e articulação para esses espaços de profissionais, de propostas, 

de tempo de jornadas de trabalho da rede. Eu penso que a rede tem, sim, um ganho 
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de qualidade diferenciada das outras. Sabe-se que em alguns locais da cidade há 

precariedade e outras razões. Ela é mais presente em algumas unidades ou regiões, 

em outras menos, mas a rede, de modo geral, tem um ganho diferente, ela tem uma 

possibilidade. 

P: É verdade. Eu gostaria de fazer um comentário. Na jornada pedagógica, a gente 

apresentou os números e eu acabei ficando nas duas reuniões. Eu queria que você 

visse o Nível I, o susto que eles levaram, quando viram o resultado. Porque assim, 

eles não estavam esperando. O que eles acharam, é que eles iam melhorar. Então, 

eu achei tão positivo isso, por mais que sejam ruins os resultados de matemática. Eu 

acho que o fato, o jeito que eles se colocaram é uma expectativa boa. 

Y: O professor não sabe fazer e como se apoia esse professor? Precisa cuidar dos 

resultados, tomar cuidado, porque ele não tem por ideia massacrar o professor ou 

culpabilizar o professor, não é disso que estamos falando.    

P: Lógico. 

Y: Estamos trazendo resultados de aprendizagem, no sentido de apoiar um avanço 

no estudo didático-pedagógico do fazer desse professor. Você falou uma coisa ex-

tremamente importante. O meu princípio é o direito de o aluno aprender, mas eu te-

nho outro princípio que é aquilo que move o sujeito, que é a possibilidade de fazer 

bem feito. Então, é preciso olhar para o professor e também acreditar no mesmo 

princípio, ele tem o direito de aprender a fazer, de ter sucesso, ele tem potência para 

isso, a gente acredita no professor, então não é no sentido de olhar, é só olhar para 

o resultado e o direito do aluno e culpabilizar o professor. Não, não é isso, e nem 

permitir que o professor culpe o aluno, ou a pobreza, ou isso, ou aquilo, não. Não é 

no sentido de culpabilizar nem um segmento nem outro.  É no sentido de olhar, o 

resultado está aqui e o aluno tem o direito de aprender, como eu tenho o direito de 

apoiar o fazer desse professor, porque eu acredito que ele é potente e capaz, como 

acredito que o aluno é assim também. Então é isso que, para nós gestores, tanto da 

escola como do órgão intermediário, move o trabalho. Porque o professor quando vê 

um resultado desses, fica intranquilo, apreensivo, surpreso, e é isso que o resultado 

da aprendizagem do aluno... Ele é positivo e contribui no sentido que deve ser de 

mobilizar o professor, de favorecer, de organizar uma pauta de estudo e de forma-

ção para ele. Porque o professor fica tranquilo, quando ele percebe o sucesso, o que 

o ajuda e o motiva a perceber o sucesso.     
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P: Mas foi assim, até triste, porque eu estava mais voltada para o Nível II, e fiquei de 

manhã também, e assim fiquei impressionada com a professora da 4ª série, porque 

eu entendi, pelo jeito que ela falou, que mudou, tentou mudanças e assim colocou 

em público, ela e outros.    

Y: Eu fiz tanto e não deu.    

P: Ela contou assim... Eu tinha 15 alunos não alfabéticos na 4ª série. De repente, ele 

não conseguiu ler a prova direito, tem tudo isso, e explicar qual é o objetivo da avali-

ação macro de larga escala. Foi lamentável, não é muito comum. 

Y: Não, por que essa surpresa... porque eles não viram e não discutiram esses re-

sultados antes ou ano a ano?  

P: Eu não sei lhe dizer.  

Y: Essa é outra discussão que talvez devêssemos ter lembrado, no decorrer da nos-

sa conversa, de uma questão crucial que é a questão do ciclo. Quando eu falo cultu-

ra escolar, nós estávamos dizendo, eu retorno à questão do ciclo e à cultura da es-

cola - seriação versus cultura da escola por ciclo!  Então que cultura é essa da seri-

ação e da retenção, ano a ano, que tem toda uma discussão, produção, enfim tem a 

discussão dada. Na academia, na rede, enfim, no magistério versos cultura do ciclo. 

Então, quando eu tenho 15 alunos não alfabéticos dentro de uma sala de 4º ano, a 

discussão, opa! Primeiro vamos voltar: primeiro, todo aluno tem o direito de ser alfa-

betizado, no máximo no 2º ano de escolaridade, repertoriado com raras e honrosas 

exceções. Dentro da escola, acredita-se que 100% dos alunos têm condições de se 

alfabetizar. Eu vivi uma experiência dessa e nós alfabetizamos todos os alunos den-

tro da escola, então eu estou falando de um lugar, onde fiquei como diretora da es-

cola. É preciso discutir o projeto da escola para a questão da alfabetização de todos 

os alunos. Que prática e que discussão é essa, né! Que princípio é esse, que con-

cepção é essa que a prática decorre em um trabalho coletivo de mobilizar para que 

todos os alunos sejam alfabetizados. E outra discussão é a cultura do ciclo, porque, 

assim, olha que corresponsabilidade de todos os professores do ciclo I, para que 

não cheguem 15 alunos não alfabéticos numa sala de 4º ano, e na outra, e na outra? 

Vamos retornar ao começo de nossa conversa, não é diferente o resultado daquela 

pesquisa que nós fizemos em 2003. Então, que projeto pedagógico é esse de ciclo I 

frente a essa alfabetização e que corresponsabilidade é essa de todos os professo-

res do ciclo frente ao direito desse aluno aprender, porque esse professor do 4º ano, 

ao final do ciclo, não pode ser massacrado, ou seja, não cabe a ele a responsabili-



200 
 

 

dade que o aluno esteja com o conteúdo adequado para o ano ciclo, ao final do 4º 

ano ,de todo o conteúdo do ciclo. Ele tem um ano para fazer isso e que diz respeito 

ao 4º ano. Ele tem um ano para fazer o que diz respeito ao 1º, 2º, 3º e 4º ano. Então, 

que trabalho de ciclo foi feito de quatro anos que aquele aluno chegou lá daquela 

forma. 

P: Eu falei mais ou menos, disse assim para ela, a avaliação de larga escala é um 

mito dizer que o culpado é o professor, porque ele teve vários professores.    

Y: Então, as orientações curriculares podem favorecer e provocar essa discussão. 

Eu acho que não é no sentido (perceptivo) nem de culpabilização do professor, é de 

reflexão coletiva, de corresponsabilidade de todos nos oito, nove anos de escolari-

dade do Ensino Fundamental. Todos nós docentes somos corresponsabilizados por 

isso. Então este é o grande ganho, inclusive das orientações curriculares, e é esta a 

discussão que as equipes precisariam fazer junto às escolas. Por que o que é que 

acontece na hora da atribuição? O professor de ciclo I, ele não quer o 1º ano, porque 

tem um índice lá, uma taxa, é um trabalho difícil de fazer, que é alfabetizar. E ele 

não sabe, embora todo o investimento da formação já ocorreu. E ele não quer o 4º 

ano, porque é o ano que tem a retenção, tem a documentação. Ou seja, você faz 

essa análise na sua escola, pega a ata de atribuição, quais as classes foram atribuí-

das. Primeiro, tem um ou outro professor que sempre pega primeiro o que quer e 

pega lá, mas de modo geral você vê na atribuição isso. As classes do 1º e 4º ano 

são as últimas a sair, por quê? Então, quando eu olho isso, isso me traz uma de-

manda de discussão dentro da escola que é do projeto pedagógico coletivo de atua-

ção didático-pedagógica coletivamente organizada no sentido de repertoriar o aluno, 

ao longo do ciclo. Primeiro, para garantir o direito do aluno, que é sempre o primeiro; 

depois para favorecer a formação e o sucesso didático-pedagógico dessa equipe 

docente dentro da escola. O professor está adoecendo! Porque ele está se sentindo 

massacrado, perseguido, avaliado externamente, não consegue fazer frente aos re-

sultados, atingir as metas. Então, como é que a gente faz essa discussão? Eu acho 

que é isso que o documento ajuda, ele ajuda a evidenciar e demonstrar a fragilidade 

docente do magistério do Brasil, no século 21. Nós não estamos falando do sujeito 

da escola X. Então, como é que esse material todo potencializa e favorece essa 

formação? E como é que a gente organiza o ensino dentro da escola? Eu acho que 

é esse o olhar que os docentes precisariam fazer, porque senão o sujeito sentirá 

culpa, ele não sairá do lugar, ficará paralisado. E a ideia não é culpabilizar o sujeito 
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individualmente, não. É corresponsabilizá-lo coletivamente. O grande ganho da ori-

entação curricular das formações dos documentos é esse. 
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ANEXO G  

ENTREVISTA COM DEPOENTE GT3 

 

Pesquisadora (P): Em que contexto surgiram as orientações curriculares da SME 

de SP? 

Entrevistada (C): Como você sabe, participei da elaboração dos Parâmetros Curri-

culares Nacionais que aconteceu, no final da década de 90.  Depois desse período, 

ao longo da década de 2000, vários Estados e Municípios brasileiros elaboraram, a 

partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais, propostas locais, tanto no âmbito es-

tadual como municipal. Existe um relatório feito pela professora Maria Mercês, que 

seria interessante você buscar e que faz exatamente um levantamento de produções 

curriculares que foram elaboradas na sequência dos parâmetros curriculares nacio-

nais. O relatório mostra que houve um movimento importante de organização curri-

cular nos Estados e Municípios, que as propostas são similares, porque de alguma 

maneira elas tomam os parâmetros pela base. Então há vários pontos que são pre-

servados nas propostas dos Estados e Municípios e que mostram o interesse prova-

velmente despertado também pelos parâmetros de se ter um documento curricular 

próprio do Estado e do Município.  

De certa maneira, o documento da secretaria municipal se insere nesse contexto de 

propostas locais que foram feitas a partir dos parâmetros. Outro motivo que eu acho 

que levou a secretaria municipal à elaboração dessas orientações curriculares foi o 

fato de que eles estavam implementando na rede uma série de avaliações locais, 

como a Prova São Paulo e a Prova da Cidade, além de participar do SAEB e de ava-

liações como a Prova Brasil, que são de cunho nacional. Eles estavam organizando 

uma avaliação própria. E acho que os dirigentes perceberam que havia uma incon-

gruência no fato de ―como é que vamos avaliar se não definimos claramente o que 

se espera que os estudantes aprendam em cada ano da escolaridade‖. 

P: Seriam as expectativas de aprendizagem? 

C: Exatamente. Então, essa ideia de anunciar claramente as expectativas de apren-

dizagem por ano, e, até de certa maneira, indicar como isso se organiza bimestral-

mente, surge da necessidade do próprio acompanhamento da escola e também da 

questão da avaliação da Prova São Paulo e da Prova da Cidade. No momento em 

que foi discutida a elaboração desse documento, a secretaria avaliou que ela não 

tinha um documento que esclarecesse as escolas em relação às expectativas de 
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aprendizagem. Eles estavam trabalhando na perspectiva de um currículo mais aber-

to e flexível, em que as escolas é que definiriam seus projetos pedagógicos, e, no 

bojo da discussão da avaliação, é que se chegou à conclusão de que era preciso ter 

um documento norteador, saindo então as orientações curriculares. Então, acho que 

mais uma vez na educação brasileira surge a polêmica que já apareceu na época 

dos Parâmetros Nacionais, a polêmica da existência ou não existência de um currí-

culo prescrito! Gimeno Sacristán, quando demonstra os níveis do currículo, coloca 

em um 1º nível o currículo oficial, currículo prescrito como uma definição de uma 

instituição ou uma secretaria de Estado; ele acaba indicando aquilo que é desejado 

para a formação daquela geração de jovens. A partir desse currículo prescrito, vão 

aparecer os currículos apresentados, os moldados pelos professores, os currículos 

em ação e até os currículos avaliados. Então, acho que o documento responde a 

uma primeira necessidade da secretaria de indicar quais são as diretrizes que ela 

precisa ter! 

P: Como foi o processo de elaboração? 

C: Foi composta uma equipe de assessores de várias áreas de ensino. Eu coordenei 

essa equipe e o processo foi o de elaboração de um texto preliminar que fosse en-

caminhado para as escolas para uma análise e o que voltou dessa análise das esco-

las foi tabulado e serviu de base para a reformulação do documento na sua segunda 

versão, que foi depois mandada para as escolas na forma impressa. Nesse proces-

so de análise da rede, o que a gente observou primeiro foi a discussão da validade 

ou não da existência do currículo. Alguns professores falaram da importância da se-

cretaria definir esse marco para orientar melhor o trabalho deles, em dar uma identi-

dade maior para a própria secretaria em relação às escolas da secretaria municipal. 

E tiveram grupos se opondo radicalmente à existência de qualquer tipo de diretriz, 

por entenderem que estas diretrizes são camisas de força que tolhem o trabalho do 

professor. Então, sempre você tem essa polaridade nas discussões. Os que consi-

deram pertinente e os que consideram inadequado. Com relação especialmente à 

matemática, a devolutiva mostrou alguns problemas já bastante conhecidos, como, 

por exemplo, uma rejeição muito grande a todas as expectativas de aprendizagem 

relacionadas à geometria, ao espaço e à forma. Então, havia uma tendência muito 

grande sempre limitando a não ter tanta coisa em geometria,  com argumentos de 

que aquilo é muito difícil para os alunos. De certo modo, isso mostra que, embora se 

tenham feito muitos trabalhos ultimamente tentando resgatar o ensino da geometria, 
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ainda prevaleceu, assim como já tinha acontecido, na época dos parâmetros, uma 

grande rejeição com relação aos temas da geometria. Por outro lado, houve uma 

solicitação, às vezes, de um detalhamento mais extenso do que se refere à álgebra 

e do que se refere ao cálculo, particularmente o cálculo com radicais, com os pro-

fessores querendo que o documento mostrasse o que precisa ser feito de forma de-

talhada, mas com foco nos conteúdos de aritmética e de álgebra. As discussões 

mostraram algumas tendências, não há discordâncias explícitas em relação à meto-

dologia de resolução de problemas e  ao uso de tecnologias, pelo menos no discur-

so, e pelo menos naquilo que estava posto no documento; não houve uma rejeição. 

P: O que aconteceu, após a reelaboração? 

C: O momento seguinte foi o da primeira distribuição de material e isso foi feito junto 

com uma formação que incluiu a produção de um conjunto de vídeos feitos pela 

Fundação Padre Anchieta, em que os componentes curriculares, nas diversas áreas 

- português, matemática, história, geografia, artes, educação física e língua inglesa - 

elaboraram vídeos, e o propósito daqueles vídeos era tematizar alguns itens do do-

cumento. Claro que não dava para tematizar tudo, mas de levantar discussão nas 

escolas sobre a questão da resolução de problemas, sobre a questão de conheci-

mentos prévios, sobre a questão do ensino da própria geometria. Na verdade, nos 

vídeos foram escolhidos aqueles temas que, pela devolução das análises, se perce-

beu que ainda eram temas frágeis e precisariam ser mais bem debatidos. Esses ví-

deos e esse processo de debate que foi proposto, realizado pelas diretorias de ensi-

no, talvez não tenha tido a abrangência e a profundidade desejável para tornar o 

documento mais conhecido e utilizado. Então, acho que, nessa etapa de proposição 

de expectativas de aprendizagem, o processo se deu nessa perspectiva que eu rela-

tei, com uma participação solicitada da rede e uma preocupação da secretaria no 

sentido de estar sempre informada sobre o processo, o que é que ia mudar, fazendo 

relatórios de como tinham sido catalogadas as contribuições da rede etc.  

P: Como você se inseriu nesse processo? 

C: Como nasceu a minha participação? Eu acho que nasceu do trabalho que eu ti-

nha feito no Ministério da Educação com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Na 

verdade, eu nunca tinha feito nenhum trabalho com a rede municipal e o convite veio 

a partir da decisão de organizar um documento próprio da secretaria com essa pers-

pectiva de ter parâmetros para a própria avaliação, então se dá nesse contexto. 

Com relação às equipes, alguns critérios foram seguidos pela secretaria, com o le-



205 
 

 

vantamento de nomes de assessores das várias áreas e dentro das listas de nomes 

de pessoas que podiam estar nas universidades trabalhando com pesquisas nessas 

áreas e também pessoas que já tivessem alguma experiência com o processo de 

formulação de currículo. Então, a gente vê na equipe muita gente que participou dos 

parâmetros. Maria José Nóbrega, Sueli Furlan, Antônia Terra, enfim, muitas pessoas 

que participaram dos parâmetros também foram convidadas a participar desse proje-

to e outras pessoas que estão ligadas à discussão de currículo e formação de pro-

fessores. Eu acho que, talvez se a gente tivesse que eleger três critérios para dizer 

qual o perfil da equipe, eles poderiam ser: pessoas envolvidas com as pesquisas de 

currículo, com a formação de professores, algumas atuando no Ensino Superior, ou-

tras não atuando no Ensino Superior, mas com conhecimento da escola pública e a 

questão curricular.  

P: Como foi o trabalho da equipe? 

C: Bom, uma coisa que sempre acontece é num primeiro momento antes de você 

discutir cada área, o grupo todo debater quais seriam os marcos teóricos que con-

duziriam todas as áreas do conhecimento, ou seja, como inserir na elaboração uma 

perspectiva interdisciplinar. Então, houve um movimento interessante, nos anos ini-

ciais, que foi trabalhar com o pessoal de ciências da natureza, história e geografia 

num único grupo. Porque o professor polivalente, na verdade, não trata separada-

mente história, geografia e ciências da natureza. Ele trata articuladamente. Então, 

não foi constituído um grupo de cada área, e sim um grupo único para fazer a pro-

posta dos cinco anos iniciais, no caso dessas três áreas. E, de modo geral, houve 

uma preocupação de se organizar várias reuniões com representantes de todas as 

disciplinas para entender qual seria a nossa concepção de currículo, alguma coisa 

que subsidiasse a prática docente e não ficasse só na questão teórica, e que tivesse 

uma perspectiva comum de ensino e de aprendizagem. Então a gente tem um do-

cumento norteador geral de todas as áreas, em que a discussão sobre o que é ensi-

nar, o que é aprender, sobre a própria avaliação, tudo ali está organizado de tal for-

ma para ter uma coerência entre a abordagem das áreas. 

P: Em todas as áreas, eu acho que há autores que influenciam as propostas. No 

caso da educação matemática, quais são?  

C: São os autores contemporâneos que a gente traz para o diálogo do currículo. En-

tão, eu acho que, em termos gerais de currículo, as perspectivas que a gente vem 

estudando em relação às características dele são as apresentadas por autores como 
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Willian Doll, Alan Bishop, e, no caso particular da matemática, por Ole Skovsmose e 

por aí vai. Essas ideias foram aproveitadas no sentido de, por exemplo, com relação 

ao Doll, será que o que a gente está fazendo tem uma riqueza em termos da repre-

sentação do conteúdo matemático, que permite o estabelecimento de relações? E 

de recursão, tem um rigor? No caso de Bishop, como estamos articulando compo-

nentes culturais, sociais e formais ao currículo de matemática? Então, acho que, a 

todo o momento, as teorias vão orientando os elaboradores no sentido de a gente 

aproveitar essas contribuições. E eu imagino que nós tenhamos um conjunto muito 

grande de autores da didática da matemática para você pensar, com a abordagem 

de diferentes conteúdos, caso dos trabalhos dos franceses Guy Brousseau e Gerard 

Vergnaud, dos trabalhos de Delia Lerner e de Patrícia Sadovsky na questão dos 

números, de Kieran na questão dos constructos relacionados aos números racio-

nais, de Colmez e Parzysz, e do casal Van Hiele nas questões de espaço e forma. 

Então, se a gente for pegar cada tema matemático, de alguma maneira, você vai 

buscar elementos nas teorias da educação matemática presentes nas orientações 

curriculares. Só que o documento curricular evidentemente não é um documento 

acadêmico que vai aprofundar teorias; ele apenas dá pistas, traz uma bibliografia e 

evidentemente pressupõe que para uma plena compreensão e uso você teria que 

aprofundar nas escolas, junto aos professores, as leituras desses autores. 

P: Como surgiu o uso da expressão ―expectativas de aprendizagem‖? 

C: Nos últimos anos, tem havido uma criação enorme de vocábulos novos no lingua-

jar do currículo. Antigamente, a gente trabalhava com os elementos objetivos, os 

conteúdos, a metodologia e a avaliação. Depois, surgiram as competências, as habi-

lidades, e você tem aí uma série de vocábulos que acabam, às vezes, tendo signifi-

cados até desvirtuados em relação ao que eles procuraram representar. A ideia sur-

giu assim: queremos indicar o que esperamos que as crianças aprendam, ou seja, 

precisamos formular claramente expectativas de aprendizagem. Discutimos também 

que, muitas vezes, nos currículos mais tradicionais, a formulação dos objetivos esta-

va muito centrada naquilo da matemática que o professor iria ensinar; era objetivo 

dele, professor, olhando mais para a matemática do que para o aluno. E não estava 

tão dimensionado, tão explícito. Assim surgiu a expressão ―expectativa de aprendi-

zagem‖. Dever-nos-ia suscitar a explicar o que é possível esperar de uma criança de 

seis, sete, oito, nove anos, que ela aprenda em relação a determinados conteúdos 

de matemática? Isso talvez coubesse uma pergunta: ―É possível fazer uma previsão 
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de expectativa de aprendizagem, se cada ser humano constrói seu conhecimento de 

acordo com diferentes variáveis?‖ No trabalho do pesquisador americano Martin Si-

mon, que trabalha com a ideia da trajetória hipotética de aprendizagem e que eu ve-

nho discutindo no meu grupo de pesquisa, ele e outros pesquisadores, que também 

pesquisam o tema, dizem que sim, senão não poderia existir escola se não se pu-

desse prever; embora cada pessoa faça o seu conhecimento de forma idiossincráti-

ca, você pode sim prever, em determinadas épocas da nossa vida, o que é que eu 

consigo aprender, o que se espera que eu possa aprender e o que não, e isso pode 

ser encontrado em muitas pesquisas. Então, para dar um exemplo, a gente tem 

pesquisas sobre a construção do número e a pesquisa nos ensina que a criança lá 

por volta dos seis, sete anos, em função das experiências que ela tem, é capaz de 

formular hipóteses sobre as escritas numéricas. E dizem quais são essas hipóteses. 

Então, são esses estudos, essas pesquisas que devem servir de base para a elabo-

ração curricular que pode propor: e então, podemos propor trabalhar com números 

naturais com crianças de seis anos, porque é possível que elas façam contagens, é 

possível que elas comparem quantidades etc. Enfim, o currículo motiva a discussão 

em torno daquilo que podemos esperar que uma criança aprenda e do que prova-

velmente não é adequado naquela faixa de idade por uma série de contingências.  

P: O que essas orientações provocaram de discussão na rede e que outras propos-

tas de ação se sucederam?  

C: Como já falei anteriormente, as orientações foram distribuídas e discutidas por 

meio de encontros em que foram oferecidos vídeos, e na sequência como parece 

que é uma coisa que se repete toda vez que sai um currículo prescrito, há uma de-

manda para que a secretaria diga: como é que faz isso? E aí vem aquele 2º nível do 

Sacristán, que é o nível do currículo apresentado. A secretaria participa do PNLD, as 

escolas recebem livros didáticos do PNLD e é lógico que nos livros didáticos em al-

guns pontos eles são feitos nacionalmente sem um direcionamento para esta ou a-

quela realidade. O fato é que a secretaria achou que era importante organizar o que 

eu vou chamar de currículo apresentado. Aquelas ideias que estão lá nas orienta-

ções curriculares, como as traduzimos?  

Então, entramos na etapa de elaboração do material, que foi denominado Caderno 

de Apoio e Aprendizagem. De início, a ideia desse caderno não era para dar conta 

de todo o currículo. A demanda da secretaria era verificar nos resultados de avalia-

ção quais eram os principais problemas dos alunos em termos de aprendizagem e 
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fazer propostas de atividades para aquelas deficiências maiores observadas. Bem, 

aí, infelizmente, os resultados das avaliações mostravam que havia problemas de 

aprendizagem com os números, com as operações, com a geometria, com o trata-

mento da informação, com as grandezas e as medidas. Então, o material acabou 

optando por trabalhar de alguma maneira com as expectativas de aprendizagem dos 

diferentes blocos de forma mais ampla e não particularizando algumas. Nesse senti-

do, acho que a marca do material é contribuir e apoiar o trabalho do professor no 

entendimento do que é cada uma das expectativas de aprendizagem. Assim, por 

exemplo, quando nos referimos a uma expectativa de aprendizagem como ―a crian-

ça tem que analisar problemas do campo aditivo‖, dentro dela cabe muita coisa, tem 

muita tarefa, muita atividade. Então, a ideia do material é de certa maneira mostrar 

exemplos para cada expectativa de aprendizagem, de que maneira a gente poderia 

desenvolver isso em sala de aula.  

Os Cadernos de Apoio e Aprendizagem (CAA) foram feitos primeiro para língua por-

tuguesa e matemática, e agora tem um grupo trabalhando com outra área de conhe-

cimento, ciências da natureza. 

P: Que equipe elaborou os CAA? 

C: Dessa vez, a equipe teve que ser, no caso da matemática, bem ampliada em re-

lação ao grupo que trabalhou nas orientações curriculares. E o perfil já foi de pesso-

as que tivessem experiência na sala de aula. Parte da equipe era de professores 

que estavam atuando na sala de aula e outros atuavam na formação de professores, 

com alguns pedagogos (caso das professoras Janaina Vece, Simone e Wanderli) e 

outros especialistas em matemática (caso dos professores Iva, Jayme, Ivan, Norma, 

Cintia e Dulce). A supervisão foi minha e da Edda Curi, que elaboramos o projeto do 

Caderno de Apoio e Aprendizagem, estruturado a partir das expectativas de apren-

dizagem.  

P: Esse material está tendo seu uso acompanhado?    

C: Pretendia-se que ele tivesse uma versão preliminar para ser testada, mas a se-

cretaria optou por fazer uma distribuição geral, na 1ª versão, e o que ficou combina-

do é que em decorrência da implementação fossem feitos ajustes, correções de e-

ventuais problemas que sempre acontecem na elaboração de materiais, e esse pro-

cesso, eu imagino que deva acontecer, e que seja indicado para o próximo mandato 

da Prefeitura, além das indicações para os ajustes nos Cadernos de Apoio de A-

prendizagem. É interessante lembrar que junto com esse material foram feitos ví-
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deos para as crianças, que é uma coisa pouco usual no trabalho de implementação 

curricular e que particularmente acho que eles são muito interessantes, mas pouco 

utilizados nas escolas. 

Com relação ao acompanhamento, como assessora, fiz a proposta de instrumentos 

de coleta de dados para que a gente acompanhasse o impacto do material, a ade-

são tanto às orientações como aos Cadernos de Apoio. Os resultados foram anima-

dores, mostrando uma boa receptividade, parece que diminuiu um pouco aquela re-

jeição que era muito forte inicialmente. No entanto, os resultados da Prova São Pau-

lo e da Prova da Cidade não revelam grandes avanços, o que causa certo desânimo 

para as equipes gestoras da secretaria. O problema é que você não pode avaliar 

efetivamente a pertinência e a validade dos documentos curriculares dos CAA, na 

medida em que sabemos que eles não são conhecidos / discutidos pelo conjunto 

dos professores. Isso aparece em estudos de natureza quantitativa e qualitativa, en-

volvendo os professores da rede. Gostaria de mencionar um projeto, financiado pela 

FAPESP, denominado ―Avaliação de Professores do Ensino Fundamental da Secre-

taria Municipal de Educação de São Paulo em relação a documentos e materiais de 

apoio à organização curricular na área de Educação Matemática‖. É um projeto que 

usa a metodologia de grupo focal e reúne professores dos diferentes anos de esco-

laridade, que trazem informações sobre como se dá o uso do material em suas tur-

mas. É uma amostra interessante. Fazemos reuniões, duas vezes, por mês. Eles 

contam que só participando deste projeto passaram a fazer uma leitura mais atenta 

das orientações curriculares e a observar a relação delas com os CAA. Antes usa-

vam esses materiais no planejamento para olhar quais são as expectativas de a-

prendizagem, mas sem aprofundar o que isso significava. Relatam com frequência 

que os documentos que não atravessam a porta da sala de aula não chegam à prá-

tica diária dos professores, em função das condições de organização da escola. 

O levantamento feito pela SME quanto à adesão dá a ideia de que houve uma acei-

tação. No entanto, quando você conversa com professores como os que participam 

desse projeto, já se tem a informação de um uso muito esporádico, como lição de 

casa, ou para complementar outros trabalhos. É claro que os cadernos têm toda 

uma lógica de organização e uma formulação de sequências didáticas, o que indica 

ser inadequado realizar esporadicamente algumas atividades, pular outras e chegar 

à conclusão de que esse processo não reverte em aprendizagem das crianças.   
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P: Nas reuniões de horário coletivo, como coordenadoras, a gente trabalhou um 

pouco a ideia, isso já no ano passado, do que é um projeto, do que é uma sequência 

didática, e que não é adequado pensar hoje que ―eu abro o caderno nesta página e 

vou trabalhar essa atividade‖, sem pensar na sequência. 

C: Exatamente. Além disso, há outra coisa que quero dizer. A atividade que cabe 

numa folha de caderno do aluno tem explorações antes, durante e depois, que não 

estão ali. Então, se eu vou trabalhar uma determinada temática proposta no cader-

no, tem todo um processo de conversa com as crianças, uma roda de conversa ini-

cial, a exploração dos conhecimentos que eles trazem, para depois motivá-los a ler o 

que está no caderno, se for o caso resolver o problema e depois que acabaram de 

resolver, tem toda etapa de socialização, de discussão, de sistematização e, é claro, 

esse é o papel do professor. E simplesmente pedir para abrir numa certa página e 

resolver aquela atividade não dá conta de atingir a expectativa de aprendizagem, a 

que ela se propunha. Então, por exemplo, com relação a uma atividade que propõe 

trabalhar com o número da casa da criança, cada criança escreveu o número da sua 

casa e pronto. Aquilo é só o começo. Porque aí a proposta do trabalho é comparar 

os números que aparecem, como é que as crianças leem esses números, se elas 

percebem semelhanças nas escritas, em que isso ajuda a levantar uma hipótese, 

como é que se lê aquele número, e por aí vai. Então, nenhum material escrito vai dar 

conta da complexidade que é o trabalho do professor na sala de aula, que é de colo-

car o currículo em ação. Porque o currículo não é simplesmente o que está nas ori-

entações do currículo prescrito, não é simplesmente o que está nos cadernos dos 

livros didáticos, não é tão simplesmente o plano do professor, mas ele é essencial-

mente aquilo que acontece todo dia, na sala de aula, que é o currículo em ação, que 

depois vai ser avaliado. A avaliação, por enquanto, mostra que as crianças não es-

tão aprendendo o que se esperava que elas aprendessem. E aí eu acho que esses 

resultados suscitam várias dúvidas, em que a principal é: será que elas estão sendo 

ensinadas em relação àquilo que é cobrado delas na avaliação? Será que elas estão 

sendo ensinadas de maneira adequada? 

P: Isso quer dizer que é necessário investir mais na formação de professores? 

C: Eu acho que, no caso da secretaria municipal, embora estejam sendo desenvol-

vidas várias ações de formação de professores pela necessidade e demanda, elas 

são insuficientes ainda. Há vários problemas a solucionar, como falta de tempo e 

problemas para a realização do horário coletivo, mas realmente a gente percebe cla-
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ramente que a formação oferecida ainda não atende à demanda e às necessidades 

que você teria, e que o sucesso de uma implementação curricular está muito ligado 

à formação do professor. Desse modo, eu acho que há de se investir mais na forma-

ção do professor.  

P: E o currículo? 

C: Eu considero que é preciso garantir o acesso de todas as crianças e jovens a um 

conjunto de conhecimentos que você numa sociedade considera essenciais. Feito 

isso, eu posso trazer a diversidade, a complementaridade e ensinar mais do que a-

quele básico. Mas essa aposta em um currículo comum para todos não é uma sim-

ples aposta. Para mim, ela é uma obrigatoriedade de qualquer sistema de ensino. A 

própria sociedade precisa ser mais envolvida nesse debate. A família manda o filho 

para a escola e ela imagina que ele terá acesso a uma série de conhecimentos que 

são fundamentais para a sua vida. Que conhecimentos são esses? Esse é um deba-

te permanentemente aberto, que a gente tem de estar fazendo: será que isso que 

estamos ensinando é relevante ou não? Mas não individualmente, eu não posso in-

dividualmente dizer ―eu acho que isso aqui não é importante‖ ou ―eu acho que ensi-

nar a numeração romana é importante‖. Eu não posso individualmente resolver. Se, 

coletivamente, se chegar à conclusão que sim, tudo bem. Mas não são escolhas in-

dividuais. Agora, evidentemente, na hora em que eu vou escolher um projeto para 

trabalhar com os meus alunos, a forma pelo qual trabalho, se tenho a possibilidade e 

gosto de tecnologia, e percebo que aquilo vai trazer resultados, toda essa discussão 

ligada ao enriquecimento curricular, ela é bem-vinda, e a diversidade é um elemento 

importante, porque se criam coisas novas. Agora, não se conhece experiências, 

mesmo em outros países, em que cada um faz o que quer. Nas minhas pesquisas, 

desenvolvo estudos comparados entre países não por meio das avaliações, mas por 

meio dos currículos prescritos e praticados. Nos melhores países há o currículo obri-

gatório. Pergunto-me sempre por que a gente no Brasil não tem coragem de definir 

um currículo mínimo obrigatório. A LDBEN de 1996 definiu que cabe à União, junto 

com os Estados e Municípios, definir conteúdos mínimos comuns. Mas a gente não 

é muito cumpridora da lei, e os PCN viraram apenas sugestões, e não currículo obri-

gatório. Apesar disso, fazemos avaliações nacionais, o que é uma grande incoerên-

cia. O fato é que não estamos garantindo o mínimo comum. Então, não tenho dúvi-

das de que é preciso sim saber quais são as expectativas de aprendizagem conside-
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radas essenciais e comunicar isso à sociedade, tornando efetivamente a educação 

um bem democraticamente concebido.  

P: Você tem observado exemplos de sucesso nessa direção? 

C: Eu acho, em primeiro lugar, que a Secretaria Municipal de São Paulo e a Secreta-

ria Estadual de São Paulo estão buscando cada vez mais articular currículo, forma-

ção de professores e avaliação. É um processo em curso. Eu tive a oportunidade de 

vivenciar também uma experiência numa realidade muito diferente da paulistana, 

participando de um programa desenvolvido no Estado do Acre. Trata-se de um Pro-

grama de Formação de Professores em Educação Matemática - o PROFEMAT, que 

envolveu todos os professores das escolas municipais e estaduais do Acre. Ele vem 

sendo feito, há três anos, e pode-se dizer que a gente partiu quase do nada, porque 

a formação dos professores era uma formação com pouco acesso à literatura mais 

recente, tudo o que se levava era muito ―novo‖, o que eu descobri ser uma vanta-

gem, em certa medida! Porque há uma felicidade pela descoberta de coisas novas, 

de coisas que estão chegando. Embora também seja lento, embora os resultados 

não apareçam tão rapidamente como se gostaria, o trabalho de formação contínuo, 

sem interrupção, está dando um diferencial muito grande, inclusive já nas avalia-

ções. A formação lá é baseada na articulação entre saberes teóricos e práticos, va-

lorizando os conhecimentos matemáticos, didáticos e curriculares dos professores, o 

que tem se mostrado muito positivo. Os gestores da secretaria percebem claramente 

que a matemática passou a ser trabalhada nas escolas e que antes simplesmente 

nos anos iniciais não se trabalhava matemática para além de copiar os números, 

fazer algumas continhas... Era muito incipiente o trabalho. Trabalhando com essa 

realidade tão peculiar como é a do Estado do Acre, percebemos que, em termos de 

aprendizagem das crianças, há muito mais similaridade do que diferença e eviden-

temente os contextos abordados pelos professores é que são diferentes. Nas esco-

las da floresta, os professores usam sementes de açaí para fazer contagens, mas os 

processos de contagem das crianças e suas hipóteses guardam semelhanças com 

as contagens de figurinhas feitas pelas crianças das escolas paulistanas, por exem-

plo. Ou seja, é óbvio, os professores precisam fazer uma aproximação das propos-

tas de trabalho com aquilo que faz parte do cotidiano de seus alunos. Mas, isso é só 

uma questão de trabalhar com contextos diferentes. O que importa é que todos têm 

direito de aprender o que é básico, pelo menos. No fim, o que se deseja é que o 

menino ou menina que vai à escola do Acre e o menino ou menina que vai à escola 
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paulistana tenha a oportunidade de construir conhecimentos sobre os números, so-

bre as operações, sobre a geometria, independentemente de onde ele vive. Isso é 

currículo comum, quer dizer, é disponibilizar a todos ferramentas necessárias para 

desenvolverem seu pensamento matemático e sua competência linguística, cabendo 

ao professor fazer as adaptações necessárias. Mas, no fundo, o currículo não se 

compõe pelas tarefas feitas com sementes ou feitas com joguinhos eletrônicos, ele 

se compõe de ideias basilares. Acho que é isso. 
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ANEXO H  

GRUPO FOCAL COM OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO CICLO II DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, REGENTES NA ESCOLA PESQUISADA 

 

Moderadora (M): Qual é o objetivo desse grupo focal? O objetivo é coletar dados 

que constituirão a tese de Doutorado do Programa de Educação: Currículo, na linha 

de pesquisa de currículo e avaliação educacional. A tese tem como temática o currí-

culo prescrito na disciplina de matemática por meio das orientações curriculares, e 

então a constituição do grupo. Além disso, o grupo focal pretende captar a ideia es-

pontânea das pessoas, que, às vezes, com um questionário não se consegue, às 

vezes, com uma entrevista pessoal não se capta. Então, vocês são os professores e 

eu entrarei como moderadora. Todos me conhecem, sou Antonella Bianchi Ferreira 

Ishii, coordenadora pedagógica desta escola e pesquisadora em Educação: Currícu-

lo da PUC-SP. Também sou professora de matemática, na rede estadual. Vou pedir, 

no primeiro momento, que cada um de vocês comente sobre a formação profissional 

e o tempo que estão na rede. 

 

O meu nome é X, sou pernambucana, e estou na rede, há 21 anos praticamente, 

tanto municipal como estadual. A minha formação inicial é em química. Eu me formei 

na Faculdade Oswaldo Cruz em química e trabalhei um bom tempo na área, durante 

mais ou menos dez anos, em laboratório de controle de qualidade, e,depois, come-

cei a trabalhar paralelamente na rede estadual. Trabalhei 17 anos no Estado, dos 

quais por 12 anos também fiz parte do sindicato, tendo então entrado na rede muni-

cipal, onde estou até agora; mas, eu estou na rede desde 1988, na área da educa-

ção, dando aulas de química, matemática e depois de física; trabalhei também em 

fábrica, no grupo de formação do pessoal da fábrica, e permaneço na rede, até ago-

ra. 

 

O meu nome é Y, sou graduado em matemática, também fiz complementação peda-

gógica e tenho também a formação de licenciatura plena em pedagogia. Trabalhei 

20 anos em escola particular e, desde 1986, dou aulas na rede estadual de ensino, 

mais especificamente na rede municipal, onde estou desde 2005. Tenho também 
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uma especialização na gestão escolar, já que no Estado eu estou exercendo o cargo 

de diretor de escola. 

 

O meu nome é Z, tenho 45 anos. Eu me formei em licenciatura plena em matemática 

na Universidade de Mogi das Cruzes. A minha atividade profissional hoje é o magis-

tério e é a terceira atividade remunerada minha, pois comecei no escritório, trabalhei 

muito tempo em banco e estou, desde 1999, no magistério público estadual; no mu-

nicipal estou, há dois anos. 

 

M: Então, eu fiz ciências, me habilitei em matemática e tenho uma especialização, 

logo que me formei em matemática, uma Lato Sensu de férias; depois vim para São 

Paulo e fiz o Mestrado, que eu defendi em 2008, e, agora, curso o Doutorado e es-

tou nessa pesquisa. Bom, eu gostaria de saber do grupo qual seria a compreensão 

de vocês sobre a importância do ensino da matemática, hoje? 

X: Bom, para a rede, tanto o ensino da matemática quanto da língua portuguesa e-

les consideram como pilastra  da educação. Mas, para mim, acho que todo o currí-

culo é importante para o jovem, tanto a matemática quanto a língua portuguesa, a-

lém da geografia, que vão nortear o estudante; a língua portuguesa é fundamental 

para a comunicação e a matemática está presente em tudo o que você faz, sendo 

de extrema importância para a formação. 

Y: Eu vejo a matemática mais como meio, não como fim. Na realidade, vejo a mate-

mática como uma ferramenta que vai ser útil para outras disciplinas, como o enten-

dimento de geografia, quando se trabalha com gráficos, além de divisões regionais; 

então, quando você trabalha com proporções, relaciona a matemática como algo 

fundamental para o entendimento de outras disciplinas. Lógico, não é só geografia, 

mas também quando você começa a pensar um pouco mais adiante no Ensino Mé-

dio, na física, na biologia, em termos de probabilidade, na química. Então eu vejo 

algo mesmo assim, que, a médio e longo prazo, às vezes, os nossos alunos são i-

mediatistas... Eles gostariam que tudo o que fossem aprendendo já utilizassem, e 

essa é a dificuldade que como professores e educadores nós temos, porque nem 

tudo o que nós ensinamos tem o uso imediato. Algumas coisas sim, e nós até tira-

mos proveito disso! Quando a gente relaciona as compras no supermercado, o pre-

ço e a quantidade, então, quando você faz essa associação de dependência, até 

visando futuramente o conceito de função, então eu vejo a matemática como meio, 
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mas não como fim... E eu acho que é isso que nós temos que trabalhar muito, quan-

do a gente conversa com os alunos e estabelece um diálogo com eles, para que re-

almente a gente possa fazer com que eles compreendam isso, que muitas coisas 

eles vão ver a utilidade mais adiante, não agora.   

 Z: Eu vejo a matemática como uma ciência muito importante no sentido abstrato 

dela, de você entender o conceito de determinado assunto: ponto, reta, plano, para a 

gente entender o mundo ao nosso redor, o espaço em que a gente vive, além de ela 

ser uma ferramenta em todas as outras ciências. O ensino da matemática eu acho 

que é muito importante, porque vai cuidar do raciocínio da pessoa, é o que vai poder 

resolver problemas. As empresas de hoje buscam um profissional e apresentam um 

problema para ele resolver, querendo que tenha várias soluções ou possíveis cami-

nhos para chegar à solução. Eu acho que a matemática é um dos caminhos a se 

pensar. 

M: A Prefeitura do Município de São Paulo implementa, desde 2007, as orientações 

curriculares e proposições de expectativas de aprendizagem do Ensino Fundamental 

do ciclo II. Vocês já chegaram a discutir essa proposta? Em algum momento da do-

cência e das vivências nas escolas do Município, já chegaram a comentar, a discutir 

essa proposta? 

Y: Eu sempre reivindiquei a oportunidade que nunca tive de discutir essa proposta, a 

não ser em pequenos momentos do planejamento, quando a gente lê e, às vezes, 

temos uma tendência de estabelecer aquilo que ensinamos, e nós nos limitamos a 

olhar aquelas expectativas que constam nesse livro para que possamos trabalhar, 

mas nunca tive a oportunidade de participar de um grupo de JEIF, ainda mais por-

que eu acumulo com o Estado e não tenho essa oportunidade, e, muitas vezes, até 

por não ter alguns professores que não possuam a carga horária preenchida e se 

sentem privados de participar de um grupo de JEIF, em que você poderia ter a opor-

tunidade de discutir minuciosamente essa proposta curricular... Esse currículo que já 

existe na Prefeitura, né! Então eu sinto falta disso, e gostaria de ter essa oportunida-

de de discutir detalhadamente esse currículo até para entendê-lo melhor. 

X: Se você levar em consideração o seu aluno, a carência dele, eu acho que esse 

pacote está muito pronto e muito vasto para você conseguir fazer o uso dele, duran-

te todo o ano letivo. Ele sempre vai deixar a desejar. Infelizmente, na rede, os pro-

fessores da área têm um tempo muito curto para fazer esse planejamento, precisan-

do de um estudo mais aprofundado com o aluno, e não ter esse pacote tão fechado, 
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porque sempre, quando acaba o ano letivo, você não conseguiu dar tudo, e logica-

mente não vai conseguir; então, o professor fica um pouco amarrado para trabalhar. 

Z: Bom, esse conceito de expectativa de aprendizagem eu ouvi falar pela primeira 

vez no Estado, que são as Competências e Habilidades. Estudei para concursos a 

definição de Perrenoud e a gente acabou vendo. Na Prefeitura, eu vi pouco, nós vi-

mos no grupo de formação da JEIF, como nos planejamentos, que a gente, de vez 

em quando, dá uma verificada, apesar de já virmos com o conceito mais ou menos 

predeterminado... Estamos vendo agora no curso de formação que a Prefeitura está 

fazendo... Temos trabalhado um pouco isso, mas ainda é muito pouco. A implemen-

tação até que é recente, de 2007, né? Mas eu já vi esse conceito, vejo como concei-

to de competência e habilidade que já tinha visto no Estado e procuro usar na medi-

da do possível. 

Y: E pelo pouco tempo que nós temos, acabamos assim nos limitando a questões 

simplesmente burocráticas e estabelecemos o plano, escolhendo alguns conteúdos, 

uma sequência para que a gente possa trabalhar.         

Z: A gente acaba escolhendo o conteúdo e não as expectativas e habilidades. Mas é 

importante ele ter esse conceito para aprender outro, que habilidade terá com isso, 

só aprender ou tem que ter essa habilidade, tem que ter essa aplicação. Ele acaba 

se limitando a isso. 

X: Porque, na realidade, ele teria que funcionar como um norteador para que você 

pudesse, a partir das expectativas de aprendizagem, ir para o conteúdo. Quero di-

zer: o que é que você pretende que o seu aluno aprenda? Ah, que ele tenha tais ha-

bilidades, então que conteúdo eu poderia aplicar para que tivesse isso, aí você volta-

ria para o conteúdo e não do conteúdo para ele. 

Z: Mas a política da secretaria da educação não funciona assim, né? Ela funciona 

com esse ponto de partida, onde eu quero que o meu aluno chegue, certo?    

X: Aí você volta para o conteúdo.    

Z: Inclusive o caderno de apoio é em cima de todas essas expectativas, ele trabalha 

com elas.    

M: O caderno de apoio, a Prova São Paulo, tudo em cima. 

Z: Tudo em cima disso aí.      

X: Só que eu acho que o professor não está bem preparado para que ele possa usar 

essa ferramenta de forma mais eficaz, acho que vai levar um pouquinho de tempo 

até que o professor consiga digerir legal para poder trabalhar.   
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Y: Eu vejo algo, assim, bem intencionado. 

X: Mas pouco discutido. 

Y: Pouco discutido e preparado. Eu, particularmente, tenho falta de que a Prefeitura 

nos proporcione mais tempo para que você crie inclusive estratégias que, depen-

dendo da situação de aprendizagem, que viva com seus alunos, identifique e procu-

re uma correção e um avanço para que alcance êxito no trabalho. 

X: É porque, às vezes, cada atividade do caderno de apoio envolve vários conteú-

dos, entendeu, e aí a coisa dá um nó para que você possa fazer o aluno digerir.      

Z: Mas eu estou lembrando que, no início desse ano, nós chegamos a fazer um tra-

balho assim, depois em conversa também com a Antonella a gente falou alguma 

coisa, pelo menos eu falei. O que será que é importante? É importante você ensinar 

para o aluno, por exemplo, a equação biquadrada. Qual vai ser a utilidade prática? 

X: Ah não, determinados conteúdos a gente pode descartar.       

Z: É isso que a gente não discutiu, no início do ano, nós teríamos que fazer o nosso 

planejamento em cima dessas expectativas e adaptá-las com o nosso livro didático. 

X: Então, o problema é que no planejamento o tempo é muito curto, curto demais 

para que você possa fazer uma discussão mais profunda com as expectativas e qual 

conteúdo realmente possa atender às necessidades do nosso aluno, porque cada 

aluno, cada comunidade tem uma necessidade, dependendo da região em que ele 

se encontra; então, a gente procura as expectativas e verifica qual se adapta e é 

melhor para o nosso aluno.       

Y: Estar atento à realidade local, né.     

X: Exatamente.  

Z: O próprio tempo de a gente fazer essa análise e outra, a própria estrutura de cada 

escola, onde, às vezes, uma série tem dois ou três professores, diferenciando o tra-

balho.  

M: Tá certo, numa mesma série? 

Z: Numa mesma série, um professor pega duas 6as séries e o outro pega a terceira 

6ª série, já não há mais enfoque, então o trabalho de cada um tem a individualidade 

de cada professor, cada um tem uma forma de trabalhar. 

M: É verdade. 

Z: Isso dá uma diferença. 
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M: Isso até já aconteceu comigo. Eu cheguei para uma professora aqui na escola 

mesmo, e falei para ela assim: ―Então, a gente tinha que ver o da 5ª?‖ Ela disse: ―Eu 

já fiz o meu‖. 

X: Aí fica complicado, porque não houve uma discussão.   

M: Então, assim, eu nem entrei no mérito, porque não dá nem tempo. 

Z: Uma coisa que tem que ser coletiva. 

M: 5ª série. 

X: Você vai começar de onde, de que forma... 

Z: Principalmente na 5ª série, que é o início do Fundamental II, é fundamental, né. 

M: Exatamente. O material prescrito pelo Município tem ajudado você na sua forma-

ção como educador? Se sim, de que forma? 

X: Sim, tem ajudado, porque para a gente ele funciona como um norteador. Tem 

ajudado porque, digamos, eu me formei em 1985. 

M: Como a gente... 

X: Quer dizer, as coisas mudaram muito de lá para cá. A educação, ela evoluiu, ela 

modificou-se, então esse material ajuda a ver uma nova realidade do ensino, de que 

forma você pode focar alguns conteúdos para o aluno. Porque na minha época a 

parte de geometria plana espacial não era vista assim com ênfase, era mais a parte 

algébrica, e com essa mudança que teve de lá para cá houve um foco muito maior 

na parte de geometria, que é bem mais interessante, porque o aluno fica cansado de 

tanto cálculo, e, quando você começa a trabalhar esse conteúdo, parece que ilumina 

um pouco mais, porque passa para o desenho, para a coisa lúdica, e isso enfeita 

mais a sua aula. Então, sim, as orientações curriculares para mim foram importan-

tes, porque elas fizeram com que eu desse uma mexida naquilo que tinha visto na 

minha formação, porque mudou completamente.   

M: Ótimo. 

X: Inclusive, na minha época, se via muito conjunto, e, hoje em dia, não se vê tanto, 

não é tão focalizado como é agora.  

Z: Eu acho importante, me ajuda muito na formação, mas eu tenho uma crítica no 

sentido de que o professor nunca é consultado, assim nessas políticas educacionais. 

Essa formação teria que ser dos professores, esse material teria que ser consultado 

pelos professores, qual é a sua prática, o que é que deu certo, o que é que não deu, 

e vir orientar todo um projeto pedagógico das escolas da secretaria da educação, é 

isso não acontece. É sempre feito por pessoas que têm a sua competência, mas 
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que, muitas vezes, não estão na vivência do dia a dia, elas trabalham no serviço bu-

rocrático da secretaria, então o professor não é consultado nessa parte pedagógica.   

X: São os pedagogos do papel. 

Y: Eu vejo que há muitas situações que contribuem realmente, positivamente para o 

nosso trabalho, mas devido à fala que coloca a pouca participação na elaboração, 

acho que isso acaba limitando o conteúdo dos cadernos. Algumas coisas que são 

muito interessantes, quando começam a ficar boas, já terminam, acabam as possibi-

lidades, então tinha que ter algo mais. 

M: Como assim? 

Y: Vamos supor, determinado assunto, às vezes, você está trabalhando com o alu-

no, aí para ali, e já tem uma outra sequência e entra a nossa criatividade, e aí você 

entra com a criatividade de fazer essa complementação, mas acho que alguns as-

suntos poderiam ser mais explorados, outros menos, estabelecendo prioridades, 

talvez até pela nossa realidade, que não é a única no Município e no Estado. 

Z: E é aquilo que vocês falaram, cada escola, cada região tem uma necessidade, e 

essa dosagem, até se ouvissem os professores, seria exatamente quebrada; nessa 

região vou focar mais um assunto, na outra região outro assunto, seria importante. 

X: Apesar de a gente ter essa liberdade, né, para trabalhar dessa forma, de restringir 

aquilo que existe.     

X: É que, na realidade, o caderno já fala que é de apoio, não sendo o único instru-

mento que o professor teria que usar na sala de aula, ele é uma complementação 

daquilo que o professor dá. 

M: Vocês observaram alguma dificuldade na utilização da proposta da Prefeitura? 

Porque tem as orientações curriculares, daí veio aquele material da competência 

leitor e escritor, mesmo o planejamento, eles pegaram meio que de leve, e tem tam-

bém o caderno de apoio que veio depois. Vocês sentiram alguma dificuldade na a-

plicação desse material? 

X: Ao meu ver, assim, pela minha parte, eu uso todo esse material como um apoio, 

um norte para o meu trabalho, mas não fico totalmente ligado a ele, tenho a  minha 

estrutura de ensino e me apoio nesse material para trabalhar, quando chego numa 

parte que me falta instrumento, sigo em frente.         

Z: Eu uso  como apoio, gosto muito, inclusive teve um outro semestre que você pe-

diu aquele trabalho, aquele planejamento, semana a semana, e foi em cima desse 

material que nós trabalhamos. 
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M: A gente pediu um plano... 

Z: Um plano de aula imediato, durante algumas semanas. Além disso, procuro até 

acrescentar aquilo ali. A partir do que você está trabalhando numa radiciação, traba-

lhando uma aproximação de raiz quadrada, raiz cúbica, eu já pego, já acrescento 

mais ao meu aluno o que seja significativo, vou um pouco além daquela expectativa 

para ajudar o aluno, aquilo vai ajudar e muito o meu trabalho. 

Y: É, muitas vezes, nós desenvolvemos um trabalho que acaba não sendo conheci-

do; às vezes, o professor vivencia certas situações, ele acaba não escrevendo aqui-

lo que faz e eu não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar esse material, e como 

já foi dito, a gente acaba extrapolando, indo adiante, porque, às vezes, nós ouvimos 

algumas críticas de alguns colegas: ―ah, tem coisa que é muito difícil‖. Não acho, eu 

pelo menos nunca tive dificuldades em trabalhar com esse material.      

X: Talvez o pessoal fale, porque tem alguns exercícios que você precisa mexer com 

vários conteúdos e talvez o professor encontre dificuldades. Assim, se ele está dan-

do um conteúdo, passa o exercício e envolve outro, aí ele tem que parar para poder 

reiniciar. 

Y: Eu colocaria aí um parênteses, talvez essa dificuldade é pelo desinteresse do a-

luno, fecha parênteses.  

Z: Eu acredito nisso também (Obs.: vai retornar a fala). 

M: Citem pontos positivos e negativos das orientações no geral (competência leitor e 

escritor e o caderno de apoio...). 

X: O ponto negativo é a impressão que dá, que é um pacote pronto que cai assim 

fechado na cabeça do professor. Algumas escolas são bem rígidas quanto à utiliza-

ção desse material, esse é o ponto negativo, porque não dá liberdade ao professor 

de expandir e de utilizá-lo apenas como apoio. Agora, quando a escola dá a liberda-

de maior para que o professor utilize esse material como apoio, né, porque  é um 

apoio. Porque dependendo da clientela que ele tem, pode adequar o conteúdo para 

trabalhar com o aluno, porque algumas atividades do caderno de apoio, dependendo 

da clientela, não são aplicáveis, porque realmente torna-se um pouco mais difícil, e o 

professor, às vezes, tem que começar muito do básico com o aluno, e assim mesmo 

encontra grandes dificuldades, principalmente agora que a gente tem uma sala mis-

ta, de alunos com necessidades especiais e alunos com déficit de aprendizagem, 

então você tem uma mistura muito grande na sala. Se a escola te dá uma ampla li-
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berdade para que possa trabalhar o material do seu jeito e do jeito que o seu aluno 

necessita, ele é bem aceito e positivo; agora, quando, às vezes, as orientações que 

você recebe são muito fechadas, então o professor fica meio que amarrado e encon-

tra muita dificuldade para trabalhar o material. 

Y: Eu vejo um ponto positivo na diversidade das situações propostas dos exercícios, 

em que existe uma diversidade bastante grande e isso é bom; vejo um outro ponto 

positivo na questão da flexibilidade que você tem para trabalhar, não exatamente o 

que está no caderno, mas que a própria Prefeitura dá no sentido de não precisar ter 

aquela sequência, você tem uma flexibilidade para trabalhar, aquilo vai para o final, 

volta, quer dizer, essa flexibilidade. Um ponto negativo que eu vejo é em relação à-

quilo que o aluno tem para conseguir se adequar àquela situação e resolver aquele 

exercício, pelas defasagens que ele tem e, no caso também, a Prefeitura, ela não 

consegue efetivar a sua proposta de reforço e de recuperação desse aluno que está 

defasado, gerando uma dificuldade para trabalhar aquele conteúdo, aquelas situa-

ções, aí você tem a dificuldade, porque alguns andam muito bem, muito rapidamen-

te, e outros vão andando a passos lentos, e isso dificulta o trabalho do professor. 

Z: Voltando àquela questão das dificuldades dos alunos, qual era o enfoque mes-

mo? 

M: Se vocês observaram dificuldades na utilização da proposta... 

Z: Eu achei bem interessante as dificuldades do aluno, o que é uma coisa que eu 

acho bonito, às vezes, você está numa 8ª série, 9º ano né, e você tem que voltar lá 

para a 5ª série; vamos lá, vamos viajar, essa dificuldade do aluno dentro daquela 

dificuldade de aprendizado, e então você volta, faz um caminho, esse percurso eu 

acho muito interessante. 

M: Isso você encontra no material? 

Z: Não, na explicação do material, na utilização dele. O aspecto bom que a gente já 

falou de positivo são aquelas orientações, aquelas expectativas importantes para a 

gente poder focar naquilo. Acho importante você ter um foco, realmente uma política 

que a gente vai seguir para que todos tenham uma mesma fala. A Secretaria Muni-

cipal da Educação determinar uma mesma fala e toda a escola seguir aquela pro-

posta. Uma coisa que eu acho bom no caderno de apoio é que ele é de uma lingua-

gem simples e fácil, é direto, cada um resolve no seu, o aluno não tem necessidade 

de ficar copiando o exercício, quer dizer, é uma coisa prática para o aluno, entendi-

mento fácil, otimiza o tempo. Um ponto negativo é a questão da logística. A Secreta-
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ria Municipal da Educação não disponibiliza esse material cedo, ele vem tarde para 

a escola. 

Y: E muitas vezes nem é suficiente para todos os alunos.  

Z: Então, essa questão de logística, que eu acho o aspecto negativo. Em termos de 

conteúdo, acho ótimo todo o assunto que você trabalha ter um apoio a mais, e eu 

trabalho como o Y falou, não trabalho linearmente páginas 1, 2, 3, 4, não dependo 

do assunto que estou, até porque a gente tem que diversificar forma, geometria, 

número, temos que fazer essa relação com o aluno, então o trabalho do caderno de 

apoio permite fazer esse aspecto.     

M: Eles montam o material em cima das orientações curriculares. Outra questão im-

portante a respeito do material é se de algum modo ele alterou a sua prática? 

X: De certa forma, sim, porque de todas as atividades que você tem e com o livro 

didático, o caderno de apoio, ele vem sim alterar, porque veio complementar.  

M: Antes do caderno de apoio, não? Você acha que esse aqui mudou um pouco? 

X: A cada ano, a nossa prática muda, porque vai depender da clientela, aliás, de 

uma sala para a outra a sua prática muda.  

M: Não, não, com certeza, porém as orientações curriculares são direcionadas... 

X: Ele veio nortear as orientações curriculares, a fim de ficar mais claro aquilo que a 

gente visualizava quando preparava o conteúdo para o aluno. A gente tinha assim, a 

necessidade do aluno, digamos de 5ª série, em reconhecer os números, e por aí 

vai... Então ela veio para exemplificar mais. Porque é que a gente achava isso? Ela 

veio dizer o porquê de determinadas habilidades para o aluno, veio complementar o 

planejamento e ajudar a nortear o professor.   

Y: Eu diria que não alterou a minha prática não, mas veio, como diz, acrescentar; 

algumas situações são ideais para sermos mais criativos em coisas que talvez a 

gente limitava, estávamos limitados, mas é o meu tipo de aula desde que comecei a 

lecionar, foi um tipo de aula assim, dialogada. Não é uma aula expositiva, simples-

mente eu vou lá, exponho e vou embora, não, eu tento dialogar com o aluno, isso 

faz parte de mim, desde quando comecei a trabalhar como professor desde 1984,  

mais precisamente. Então sempre as minhas aulas foram assim, procurando um diá-

logo com o aluno, tentando fazer com que ele opinasse antes de explicar para ver 

até onde conseguia ir, e, a partir daí, começar a discussão para que eu pudesse fa-

zer com que construísse alguma coisa na mente dele e avançasse. Então sempre foi 

nesse lado.  
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M: Mas você acha que então isso aqui só acrescentou? 

Y: Acrescentou algo positivo, e muitas ideias que eu tive depois foi a partir daí, ape-

sar de não estarem lá, mas me ajudou a ter novas práticas, mantenho muitas coisas,  

mas avancei em muitas outras. 

X: Veio mais como norteador. 

Z: Para mim, mudou bastante, eu acredito no ser humano que muda a cada minuto, 

então o meu dia hoje é melhor que o de ontem, e a minha aula também vai melho-

rando. Práticas que já tinha e melhorei com isso, e vou reconhecer que já usei até o 

material do caderno de apoio nas minhas aulas do Estado, de tão bom que achei. 

Consegui aplicar lá e mudou muito a minha prática, mas procuro sempre diversificar, 

trazer novidades, crio as minhas aulas para ensinar outros conteúdos, crio o meu 

material também... 

M: Só uma dúvida que eu fiquei na fala, então assim, isso é mais a respeito do ca-

derno de apoio ou você já sentiu alguma diferença só com as orientações? 

Z: Com as duas coisas, a orientação para você seguir aquele caminho, né, por e-

xemplo, o bom ponto é o caderno de apoio do 6º ano, é o 7º ano, antiga 6ª série, 

porque eu já fiz até curso de formação em que eles enfocam os estudos dos núme-

ros negativos e positivos. E no curso de formação que estou fazendo, hoje em dia, 

também é focado muito isso, e a atividade diferenciada é que ajuda isso aí. Então a 

sua prática muda. É um curso que o Município fez com a UNICSUL, é um convênio 

com a UNICSUL. 

M: Em relação ao currículo prescrito, aquele que vem, que é prescrito para a gente e 

à prática pedagógica, há muita distância na opinião de vocês entre o prescrito e o 

real? Tem o prescrito pelo Município, aquilo que se demonstra e o real. 

X: Há uma diferença muito grande, porque tudo aquilo que você planeja nem sem-

pre dá cabo, principalmente se levar em consideração as dificuldades de cada aluno 

de cada turma. 

M: Do prescrito desse material e a prática que você faz há muita distância? 

X: Há, sim, porque lidar com o ser humano é complicado. Tudo é muito bonito no 

papel, né, às vezes, você planeja uma aula linda e maravilhosa e, quando entra na 

sala de aula não é nada daquilo que planejou, porque as carências e dificuldades do 

aluno são totalmente diferentes, e, às vezes, ela toma um caminho totalmente opos-

to daquilo que pretendia, e o professor tem que ser criativo na hora para adequar, 
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não era por aquele caminho, eu vou por esse, então acaba sendo um negócio meio 

que improvisado, porque aquilo que colocou no papel não é o real. e então, por isso 

que o planejamento, quando você faz no início do ano, é uma coisa, mas à medida 

que vai apresentando para o aluno, vão surgindo as dificuldades, os empecilhos, a 

dificuldade de aprendizagem dele, aí acaba saindo daquele caminho e indo para 

outro, porque para dar aquele conteúdo precisa voltar atrás no ano anterior. Por isso 

que na Prefeitura utiliza-se muito o replanejamento, porque aquilo que planejou não 

deu certo ou não deu totalmente, e aí você vai ter replanejar tudo, voltar atrás. 

Y: Bom, eu vejo assim essa efetivação do que se propõe realmente, que é o ideal 

que eles colocam, que, às vezes, não é também o ideal, porque isso é relativo. Na 

hora de você efetivar realmente a recepção do próprio aluno, ele já apresenta difi-

culdades, porque não está preparado para ter uma continuidade do que se estabele-

ce ali para cada série. E, às vezes, a gente pode ver que aquela bagagem que o a-

luno tem é pequena para dar continuidade, então você coloca assim, nessa distân-

cia, nesse ponto, mas são determinadas situações, determinados grupos que você 

trabalha. Eu acho que quase não existe essa distância, dependendo do grupo. De-

pendendo do grupo, pode ser uma distância muito grande, mas pode ser que isso 

flua melhor e, às vezes, o aproveitamento é maior, então é aquela questão do ideal 

da intenção e do real; às vezes, esse real é muito distante, realmente, mas depen-

dendo do grupo, isso se torna mais tranquilo, até melhor do que a intenção que você 

tem, porque a sua expectativa, muitas vezes, pela experiência com determinados 

grupos é muito baixa, e, às vezes, te surpreende e avança muito mais do que a sua 

intenção, isso é muito relativo. Por isso que a aprendizagem em si é muito dinâmica, 

não dá para você generalizar, dizer que talvez a beleza da educação do ensino este-

ja aí, e isso fascina a gente, provoca surpresas, não é? E do desafio que você tem 

de tentar realizar e superar até a sua intenção naquilo que você considera ideal. 

Z: Bom, eu falando por mim, não vou mentir que são exatamente iguais as dificulda-

des, agora o que eles falaram têm conteúdos e expectativas que atingem 100%, e 

outras que você passa longe. O que eu posso garantir na prática é a minha teoria 

que está lá no diário, é a prática da lousa, é aquilo o que realmente forneci e aquilo 

ali não invento, não saio daquilo ali, ele pode estar fora do foco, fora da expectativa 

de aprendizagem daquela aula. 

X: Mas ela está falando do planejamento anual... 

M: Eu estou falando da prescrição que a gente tem... 
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Z: Você tem que seguir o que você segue, está muito próximo do que está solicitan-

do.      

X: No diário, é igual o que planejou antes de entrar na sala de aula, o que você es-

creveu antes no papel. 

Z: O diário é o quê?    

X: Não, o que você planejou antes, sua aula planejada antes de entrar na sala de 

aula, às vezes ela é diferente da prática, agora, o que vai transcrever no diário é o 

que aconteceu. 

Z: A minha prática, eu acho que a prática do professor tem que ser essa. A pergunta 

é essa, qual é a diferença entre a expectativa desse material e o que a gente segue?    

X: Eu entendi de outra forma. O que eu entendi foi o que planejar, já antes de entrar 

na sala de aula, o que você idealizou com o real. 

M: Não, não. 

X: Se é tudo, se é a mesma coisa, por isso que estou falando, agora o que você 

passa para o diário é logicamente o que aconteceu no real.      

Y: Há, por exemplo, dias que eu trabalho determinados assuntos que não estão nas 

expectativas, mas eu vejo necessidade de falar sobre aquilo, porque o grupo mos-

trou interesse e existe alguma relação. 

Z: A aula mostrou uma dinâmica em relação a isso para você?  

Y: Isso, porque o ensino é dinâmico, então, de repente, você começa a discutir e 

colocar algumas situações que não estão prescritas antes.    

X: Quando você planeja uma coisa, aí no meio da aula, vê que o aluno tem dificul-

dade em um conteúdo paralelo, interrompe aquilo que está dando, desvia o seu per-

curso e vai atender à necessidade dele, por isso que não está de acordo com aquilo 

prescrito antes da aula, no planejamento dela.       

Y: Acho que seria ruim se a gente se limitasse somente ao prescrito.      

X: Porque ninguém é redondinho. 
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ANEXO I  

ENTREVISTA COM PROFª DEMETER 

 

Pesquisadora (P): Qual a sua formação profissional?  

Demeter (R): Antes da Prefeitura, eu comecei na escola particular Lemos Floriano, e 

acho que ela tem tudo a ver com o que penso hoje. A Montessori, apesar ser uma 

pedagogia, de que hoje não se fala, né (quem usa o que ela fez, não fala que veio 

dela), mas que veio dela, quem conhece, sabe. Ela trabalhava a criança dessa for-

ma que você vê hoje, a criança da inclusão, a criança com dificuldade, sendo um 

trabalho individual. Individual, no sentido de atender à necessidade da criança, a-

quela criança que tinha dificuldade, que não tinha como correr atrás do outro e hoje 

você também faz isso na Prefeitura, em salas de 20, 30, às vezes até 40 alunos. Vo-

cê atende àquele que é mais lento e àquele que tem maior facilidade em abranger o 

conteúdo que está dando. E também joga com coisas que antigamente só ouvia fa-

lar numa escola particular, de atender à necessidade do aluno; às vezes, ele está 

precisando mais de um abraço naquela hora do que de acertar aquela continha, e 

depois você parte para aquilo que é essencial. Eu acho que os guias curriculares 

vão em cima disso. E essa formação montessoriana que tive foi o verdadeiro elo en-

tre tudo o que consegui fazer e o que é falado na pedagogia agora. 

P: Então, você esteve na escola particular da linha montessoriana, antes de entrar 

no Município? 

R: Antes e durante, eu trabalhei 30 anos, trabalhei antes com Montessori, trabalhei 

com a escola particular e mais a Prefeitura, como ninguém é dois, né! Somos um só, 

tinha que ter a mesma linha de trabalho nos dois lugares. E eu aplicava o Montessori 

para classes pequenas, dentro da escola particular, mas a filosofia de Montessori 

sempre levei para a escola pública, e com o tempo fui vendo que a psicologia mon-

tessoriana passou a também a ser uma ordem dentro da escola pública. Hoje, em 

dia, você respeita cada um, hoje em dia a gente para e sente o aluno como ele é. 

Nesta 5a série, em que eu estou dando aulas agora, 5os A, B e D, três classes, tinha 

um aluno que não tomava jeito, o menino não fazia nada, não adiantava ir por bem 

ou por mal, não adiantava; um dia, resolvi chegar para ele e falar: ―Olha, ele chama 

Arthur, ô Rei Arthur, eu estou dependendo de você, estou apostando as minhas fi-

chas em você, você vai tirar um... S... comigo nessa prova que nós vamos fazer‖, e 
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fiz uma prova para ele tirar... S... e ajeitei a nota dele. ―Arthur, você tirou... S...‖; ―É 

verdade que a senhora me deu... S...?‖; ―Dei, olha a sua prova aqui‖; ―Não acredito, 

não! É verdade. Eu tenho condição de passar de ano?‖; ―Você tem, só precisa conti-

nuar‖. Ele vem melhorando, melhorando, melhorando, é uma coisa incrível, é lidar 

com cada um, não tem outro jeito. Eu dei uma prova mesmo nessa classe com um 

nível bem abaixo, que eram os que precisavam ser resgatados. Resgatei-os, e agora 

consigo trabalhar com aquele resgate, melhorou tudo.  

P: E aqui no Marlene Rondele, Demeter, você ficou quanto tempo?  

R: Aqui fiquei 27 anos. 

P: Em que ano você entrou, você lembra?  

R: Entrei em 1978 e fui até 2005. 

P: Em 2005, foi quando você se aposentou?  

R: Eu me aposentei.  

P: E já assumiu outro cargo? Eu trabalhei 27 anos, porque fiquei dois anos no NAE 

(Núcleo de Ação Educativa), e para aposentar-me precisava de 25 anos de efetivo 

exercício em sala de aula. Mas aqui a clientela perto de onde eu leciono agora é 

uma maravilha, são classes de crianças normalizadas; quando trabalhei nos anos 80 

a diretora fazia assim: pegava a seleção das 5as séries e delas tirava 35, 40 crianças 

boas e elas iam para a classe A, e os outros eram o resto do resto. Então, assim, 

uma classe que era elite, quando eu entrava nessa classe, antes dizia para todo 

mundo: ―Agora eu vou para a escola particular, porque na classe A, todos são uni-

formizados, disciplinados, têm pai e mãe, são bem de vida‖. 

P: Aqui, nos anos 80? 

R: Por muito tempo, quando a Prefeitura já discutia sobre classes heterogêneas e 

não havia em canto nenhum, era só aqui que havia classes homogêneas e os pais já 

sabiam se o aluno ia para A, se ele era gente fina; se ia para B, C, D ou E, era o res-

to do resto. 

P: Qual é a sua compreensão sobre a importância do ensino da matemática, hoje? 

R: Isso é um nó, um nó que é muito difícil de desatar. Agora mesmo saiu um e-mail 

do Bigode, agora esses dias, não está mais na internet, no meu acho que deletei. 

Quando ele dizia que era um recorte que ele tirou de um americano, um escritor a-

mericano de matemática, que dizia o contraponto entre o currículo que nós segui-

mos e o currículo que os alunos precisariam, falava da escola pública em geral, por-

que a escola particular é diferenciada. A escola pública, o que é que ela aprende, 
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né? O que é que tem a ver, o que aprende com a vida que leva, não existe sintonia 

em quase nada, você vai do real vivido pela escola até uma 4a, 5a série, a partir daí 

muito dificilmente consegue unir o útil ao agradável. Quero dizer, isso é da vida, são 

poucos os conteúdos que consegue relacionar de maneira simples, né! Você rela-

ciona porcentagem, estudo de gráficos, juros, números negativos e todas as outras 

partes que vêm a partir daí, pega aquelas coisas que é a matemática pela matemáti-

ca, que só tem sentido para o aluno que vai continuar nesse curso depois. O aluno 

do ensino particular vai fazer vestibulinho, então você dá lá divisão de polinômios, 

ele pergunta pra quê, eu nunca usei, você também não vai usar, mas no vestibulinho 

usa, são coisas que só usa no vestibulinho. A criança só sabe para a prova de ma-

temática, porque depois ela esquece. Quando o pai pergunta para o filho: ―Quanto 

você acha de ladrilhos que eu uso aqui?‖, o pai não estudou, e ele sabe que para 

uma parede vai usar tantos metros, vai usar tantos ladrilhos, e ele sabe comprar 

uma medida mais ou menos que chega perto, sobra pouco, e se faltar é muito pou-

co, mas uma criança, nossa... Minha neta na escola particular... Sábado passado, 

ela estava comigo, estava fazendo transformação de 20 decalitros para litro e de 

centilitro para litro, e falei para ela: ―O importante é que você nunca vai usar na sua 

vida, nunca‖, e o mililitro ela não soube me dizer que uma garrafa de dois litros tinha 

2.000 mililitros; as minhas crianças da 5ª série sabem, lá todos sabem qual é a fun-

ção do mililitro, qual é a função do litro, do quilômetro, do centímetro, do milímetro, 

mas ela com toda aquela história quer saber direitinho, 3º ano, tem nove anos, tem 

aquela escala direitinho, mas que utilidade aquilo tem para a vida? 

P: Serve pra quê, né? 

R: Nenhuma utilidade. O essencial ela não sabia, mas, por outro lado, o currículo, 

ele pode ser adaptado. A criança gosta de aprender coisas novas. Agora, por exem-

plo, eu dei média aritmética para os meus alunos da 5ª série e lá o nível é baixíssi-

mo, mas eles se interessaram pelo nome; então precisava dar divisão por três e por 

quatro, eles não fazem, mas não queria dar divisão, aí fiz uma jogada muito legal em 

média aritmética, onde tinham que somar e dividir pelo tanto de elementos que com-

punham aquele exercício, e se interessaram, aprenderam, retomaram a divisão, mas 

com outro título, e eles gostaram, era média aritmética, não era divisão e nem razão. 
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P: A Prefeitura do Município de São Paulo implementa, desde 2007, as orientações 

curriculares do Ensino Fundamental do ciclo II, você chegou a discutir essa proposta 

em alguma das escolas em que trabalhou ou trabalha? 

D: Eu discuti muito, fiz um trabalho muito bom esse ano que nós tivemos com espa-

ço e forma. Tem muita coisa de espaço e forma. É um dos itens, né! Eles desenvol-

vem os blocos de conteúdo... É o espaço e forma. E nesse espaço e forma estuda-

ram as formas planas e o 3D; outra coisa que você não precisa falar mais, o que é 

3D, todo mundo sabe, desenhar um quadrado no 2D, vai fazer o cubo no 3D, aí to-

dos os elementos do cubo, do quadrado, do prisma diferencial da pirâmide, isso é 

um capitulo muito interessante.  

P: Isso com os alunos? 

D: Com os alunos.  

P: E com o professor, você chegou a comentar? 

D: Com os professores é muito complicado, por quê? Eu acho que para o professor 

entender a função desse currículo que a gente fala e que é uma coisa normal para 

nós, que a criança deve trabalhar com o real, com o cotidiano, com as coisas que 

ela entenda, e que lhe faça algum sentido, o professor acha que não pode brigar 

com os conteúdos programáticos que conhece. Ele acha que a geometria é aquele 

negócio do ponto da linha do segmento, como faz o segmento, é difícil para sair da-

quela regra que aprendeu, que sempre trabalhou, que valoriza os conteúdos que 

conhece.  

P: Você chegou a ter alguma parceria com algum professor de matemática? 

D: Na escola não, só eu trabalho assim, ninguém mais.  

P: Por isso, a pergunta que você fez anteriormente, né! Porque eu achava que isso 

aqui mudava muito. 

D: A pessoa até pega... Trabalhinho todas as crianças fizeram, todas as construções 

das figuras planas com palitos, né! Palitos de sorvete que eu divido no meio, aqueles 

que têm o canto de 90 graus com os outros redondos não dá, eles fizeram constru-

ções de hexágonos, de paralelogramos, de losangos, todas as figuras planas, des-

tacaram vértices, lados, ficou um trabalho lindo... Fizeram um livrinho, depois a esco-

la perdeu tudo, foi tudo para o lixo, né! Eu chamei de ―o meu projeto que foi para o 

saco‖, porque foi mesmo. Aí eles gostaram muito, até queriam o trabalho pronto. 

Agora, você dá aquele trabalho, sem pensar porque está dando, não tem sentido, 

vira um trabalho de arte. E nesse caso, o trabalho de arte de um professor de arte 
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tem muito mais sentido, porque ele é mais artista. Mas não é o que eu estava fazen-

do. Outra coisa que eles fizeram foi todo o trabalho com sólidos em continuação, tipo 

o 2D e o 3D numa sequência só, então ficou um trabalho muito rico. Aí eu queria 

trabalhar a tabuada, aquela tábua de Pitágoras, sabe aquela de um a 100 no qua-

drado, né! Eles pintaram todos os múltiplos, depois perceberam a linha da diagonal 

que divide aquela tábua em dois triângulos, um trabalho maravilhoso, a parte de ci-

ma igual a de baixo, e se chega à conclusão de que a tabuada do um é a maior, que 

existe a do nove, a menor, porque na do um você tem a do um ao dez, né! Na do 

dois, você elimina  duas vezes um, porque duas vezes um já está no uma vezes dois 

na tabuada do um, então a do dois começou no dois, a do um começou aqui, a do 

dois começou aqui, na do três você já eliminou o três vezes um e o três vezes dois, 

por quê? Eles pintaram, riscaram, eliminaram, a do quatro já começa no quatro, e a 

do nove já começa no nove, tem o nove vezes nove e o nove vezes dez, a do dez 

começa no dez, então fica um triângulo... a diagonal de cá igualzinha à diagonal de 

lá, e a tabuada ao invés de aumentar, aumenta em dificuldade e diminui em tama-

nho. E eles também percebem, às vezes, (os quadrados) que é tão importante que 

acabam fazendo a tabuada deles, três vezes três é igual a seis, quatro vezes quatro 

é igual a oito e cinco vezes cinco é igual a dez, todas as crianças falam isso, então 

eles trabalham muito em cima disso, e para trabalhar as tabuadas, eu trabalhava 

raiz quadrada na visão, que raiz quadrada é só um lado de um quadrado com um 

nome diferente, né! Então se a pessoa pega o resultado de um trabalho, ela não en-

tende o que vem antes, e, na verdade, trabalho é o que vem antes, quando ele fala 

dos currículos, né! Tem uma parte aqui muito bonita que eu estava lendo antes, que 

até anotei, páginas 30, 31... Muito embora o conceito de currículo seja mais amplo 

do que a simples discussão em torno do conteúdo escolar, se o que a pessoa discu-

te, se ela vai dar matemática com os negativos, com os inteiros, e acha que fração 

você não pode dar, porque ele não conhece, não tem nada, fração não exige nada, 

é claro que exige a hora de ordenar as coisas, mas não impede de dar um decimal 

que é da leitura comum, e passar aquilo para uma fração, é uma leitura diferenciada. 

E um dos grandes desafios para os educadores consiste em selecionar esses con-

teúdos, selecionar os conteúdos pela necessidade que os livros trazem, e não o que 

atende aos alunos... Agora, você pega as nossas crianças, né, o meu aluno é lava-

dor de carro, é tudo isso com 12, 13 anos, ele lava carros, todos os sábados e do-

mingos, 50 reais por dia, e conhece o valor desse dinheiro, eles sabem na prática 
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quantos 20 centavos têm um real, quantos 20 centavos têm dois, três, quatro e cinco 

reais, coisa que no particular a criança tem mais dificuldade, porque não lida com 

quantidades tão pequenas. Há conteúdos que dispensam que você faça uma grande 

abordagem, mas que conhecem, que só precisa regulamentar, mostrar para eles 

que aquilo do real se transporta para a escola simplesmente numa forma de se-

quencializar e normatizar o que já sabiam. 

P: Você acha que o material prescrito pelo Município tem ajudado você na sua for-

mação como educadora? 

D: Tem ajudado muito, mas eu não conheço ninguém que leu esse livro. Tem um 

negócio que a Prefeitura pede que você não pode dizer nem o que é certo nem o 

que é errado, né! Na minha escola, só tenho três classes (só dou JB), são só três 

classes, 15 aulas, as outras quatro são de CJ 3, é de CJ, uma é aquela para a ativi-

dade que você faz na escola, e outra em casa. Eu tenho três classes, as únicas que 

seguem o livro de apoio são as minhas, ninguém mais segue. 

P: O caderno de apoio? 

D: O caderno de apoio ninguém mais segue, tem ajudado muito, porque tem muitas 

ideias boas. E o livro de apoio tem uma coisa importante, ele vai e volta nos assun-

tos, muitas vezes, por exemplo: está me dando uma coisa que no livro, aqui, você 

não acha aquela forma de indicar os números com a vírgula, aqui eles trabalham 

muito, 3,6 milhões, 3,8 bilhões... Isso eu trabalhei muito com meus alunos para de-

senvolverem, chegando no zero e voltarem na vírgula, quando tem os zeros. É a 

notação científica, mas se a pessoa não leu o objetivo daquilo, ela dá simplesmente 

como anotação científica.  

P: Fica no vazio, né! 

D: Fica no vazio, como um exercício a mais. Para mim, tem ajudado muito, acho que 

valorizo a escrita... Acho que ele é feito em cima de tudo o que a gente já trabalhou 

em tempos anteriores, com a interdisciplinaridade que trabalha.  

P: Você está falando agora, né! E eu vou retornar o que falou informalmente para 

mim! Na interdisciplinaridade do tempo do Paulo Freire. 

D: Do Paulo Freire... 

P: E você trabalhava na gestão... 

D: Na gestão do PT, que é uma coisa que eles têm para falar. Escola nenhuma en-

tra na interdisciplinaridade, se não quiser. E também dentro da escola só entram os 

professores que querem, ninguém entra obrigado, porque a maior perda de tempo é 
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fazer isso, e aí o que é que acontece, quem é que vai para essas aulas de comple-

mentação do livro que são mensais, né? Ou bimestrais? Porque eu nunca fui, quem 

é o primeiro da escolha, que é na escola? É o professor, ele não está nem aí com a 

hora do Brasil, nem ia, e quando ia, tomava café e nem ouvia, e muito menos trans-

mitia, e depois se afastou porque ficou em licença, agora ninguém vai, as reuniões 

ficaram perdidas, da minha escola ninguém vai, isso é uma questão de hierarquia do 

próprio Município; ninguém tem como fazer, não é a coordenadora que escolhe, nem 

ninguém, né! O nome vem designado, não vem?  

P: Eu não entendi... 

D: Por exemplo, não tem o professor da área de matemática que vai assistir às ori-

entações do caderno de apoio? 

P: Aqui, na escola a gente não tem. 

D: Lá, tinha. 

P: Eu sei, porque na escola da Alessandra (lá, tinha) era ela que ia, ela trabalha no 

Sumita, que é da regional da DRE Itaquera. Aqui é Ipiranga (e a minha é São Ma-

teus), e a sua é São Mateus (lá ia professor, não sei qual era a escolha, mas eles 

não iam escolher uma pessoa de JB, eles escolhiam uma pessoa de carga total, que 

era a JEI).           

P: O que eu soube, no ano passado, é que eles iam montar um grupo focal para es-

se ano, e quem me falou foi a formadora do Nível I, aí eu queria me inscrever, só 

que só podia ser professor na ativa de matemática; na ativa tinha uma inscrição, isso 

foi o que soube. Ela ficou de ver se eu poderia ir ou não, e não me retornou, até a-

cabei me esquecendo, mas era para ir um sábado por mês, se não me engano, de 

manhã. Aí quando entrevistei a Alessandra na semana passada, fez parte de um 

grupo assim. Ela estava me falando, não soube me dizer se era o grupo focal ou 

não, mas deve ser... Agora, o cara não vai, né! 

D: Ah, ninguém sabe orientação nenhuma. 

P: Não multiplica, né! 

D: Não multiplica, e quando ele entrava, também não multiplicava, porque se a pes-

soa não dá importância, não se importa com a multiplicação também, muito menos 

passar para frente. 

P: Com certeza. Você sentiu alguma dificuldade na utilização da proposta?   

D: Não, eu acho que ela é muito bem explicada, se você lê tanto esse caderno an-

tes, como o que vem no começo do caderno de apoio, vem toda aquela instrução, 
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não fica com dúvida nenhuma, ela é muito clara em tudo que explica, quando enfoca 

uma unidade explica o antes, o durante, não invoca aquele negócio: não vou dar 

isso porque o meu aluno não sabe. Se ele não sabe, aprende agora, não sabe es-

crever, escreve, aprende uma escrita mais reduzida, está no jornal que vê todo dia, 

é do cotidiano, né! Você dá decimais, hoje, não precisa ter dificuldade, principalmen-

te se começar o decimal pelo dinheiro... Já tá jogando... Outra coisa que eu preciso 

dar na minha escola que não sei se é uma dificuldade, mas acho que também no 

particular acontece, é conhecer a hora do relógio de ponteiro. As crianças não sa-

bem ler a hora de ponteiro... 

P: Mas é interessante, eu já ouvi falar nisso aí. 

D: Mas é fora de série, na 5ª série... 

P: Ele acostumou com o digital, né! 

D: Ninguém conhece, e não é só o digital que existe... 

P: O meu sobrinho não sabia ver a hora, e eu falava para a minha irmã: ―Como você 

não tem vergonha na cara, o seu filho não sabe ver a hora‖. Eu ficava lá, ele gran-

dão já, e ensinando ver a hora. 

R: Então, na 5ª série, eu trabalho todas as tabuadas, e a do cinco é no relógio. A 

gente constrói o relógio, eles andam com o ponteiro... 

P: Aí você aproveita para ensinar outra base para eles, ou não? 

D: Não, não entro... A gente trabalha com os segundos, eu aproveito para ensinar 

que a tabuada não tem limites, né! Não vai só até o dez. ―Como a senhora dá... exis-

te a tabuada do 15?‖; ―Meu filho, não existe a tabuada do 15...? Se você comprar na 

papelaria... a tabuada do 15, você faz, como que ela não existe? Ela existe, você 

faz‖. Outra coisa que eu trabalho é aquele giro completo ou meio giro, quarto de giro 

e o trabalho de ângulo. É uma coisa imediata, você trabalha, ao mesmo tempo. 

P: Tá, a outra questão:  você não trabalha na JEIF, né? Então tudo bem. Você sente 

falta dessa participação? 

D: Sinto muita falta, porque sempre participei, por 27 anos! Antes, não tinha, mas, 

de todos os grupos que havia na escola eu participava. Cheguei a participar duas 

vezes, antigamente... Uma participava como participante mesmo, e a outra partici-

pava, porque estava... Então os dois eram muito bons, e havia aqueles grupos que a 

Prefeitura fazia, a gente trabalhava naquela classe, lembra? E tinha praticamente 

um grupo formado lá, então, você fazia as trocas, era muito bom. Eu sinto muita falta 

disso.   
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P: Bom, consequentemente, em relação à outra questão, você acha que a participa-

ção num grupo de JEIF contribui para a formação? 

D: Depende do grupo. 

P: Depende do grupo? 

D: E da orientação do grupo. Ela tanto pode ser boa, como pode virar aula de tricô... 

Já aconteceram as duas coisas.  

P: Em algum momento da sua prática com as orientações curriculares, você sentiu 

falta de ter aprendido alguma coisa na sua graduação? 

D: Não; aliás, acho que na graduação a gente não aprende nada do que vai usar, 

quando você dá aula, né!  Acho que é o curso que menos ajuda, ele te dá base ma-

temática, mas nada que ajude assim, diretamente. Você vai aprender isso na práti-

ca, com os cursos paralelos... 

P: Comigo aconteceu a mesma coisa... 

D: Cursos paralelos. A gente já teve em cursos  que nós fazemos, porque interessa 

pelo assunto, e você faz; e outras coisas que você vê com os colegas que conversa, 

você troca e junta com o que sabe, usa aquilo no outro sentido e vê que amplia mui-

to mais.  

P: Eu queria que você citasse para mim alguns pontos positivos e negativos que a-

cha que tem dos materiais prescritos. 

D: Da apostila?  

P: É do material... O caderno de apoio. 

D: Acho que positivos há muitos... A apostila, o livro de apoio dá uma direção, né! 

Lembro que a primeira orientação que a coordenadora deu, ela disse que você tem 

que seguir o livro do começo ao fim, não pode interromper nenhum capítulo... e eu 

achei interessante aquilo, porque se você olhar, ele não é uma continuidade. 

P: É; ele tem sequências didáticas... 

D: Tem sequências didáticas por módulos, quando ele enfoca um assunto, é com-

pleto naquele assunto, vai para outro, completa o outro assunto. Aí eu comecei a ler 

a orientação, isso ela falou, quando entregou o livro, e eu falei para ela: ―Não, não é 

verdade o que está falando, o que você não pode é pegar a unidade um, dar metade 

e parar no meio, vai completar a unidade um, se achar que o seu aluno está prepa-

rado para ir para a unidade três, e voltar para a unidade dois... Depois, você é que 

vai decidir isso, não está escrito aí que a sequência é obrigatória, é obrigatória que 

complete uma sequência; é lógico que a sequência é uma coisa sequencial, você vai 
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trabalhar uma unidade agora, depois se vai para outra ou se vai para a posterior e 

depois volta, isso é uma decisão que vai fazer com o seu grupo‖. As unidades estão 

completas e elas vão e voltam com os mesmos assuntos e pontos importantes, e 

depois também tive contato com uma Prova da Cidade que tinha questões muito 

bem elaboradas.   

P: A do ano passado.  

D: Tinha uma que era de dez questões, foi do Estado que me trouxeram. Como eu 

não participo da JEIF, não tenho acesso a essa prova pela escola. 

P: A do Estado? 

D: A do Estado eu peguei... Não, não, a da Cidade de São Paulo. 

P: Ah, a Prova da Cidade... 

D: Da cidade e da outra Prefeitura que a professora me trouxe as quatro cópias da 

5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, eu estava olhando, estavam muito bem elaboradas. 

P: Muito bem elaboradas... 

D: Muito bem elaboradas... Havia uma de dez questões e outra de 32, as duas muito 

bem elaboradas. Se você olha, quer falar, tinha gente que falava que era ―facílima‖, 

não era facílima. 

P: Não era não. Aqui na JEIF da EMEF Marlene Rondelli, a gente teve essa com-

provação, porque eu peguei as orientações do núcleo de apoio, né, eles fazem os 

cadernos de correção e vão justificando porque é que o aluno responde a, b, a, c, 

tem a justificativa! Então assim, eu peguei umas da 8ª e até uma professora  fez um 

comentário assim: ―Nossa, tinha achado que era fácil, mas não é fácil‖.   

D: Elas são todas dedutivas, e você não precisa de grandes... para resolver, tudo é 

de forma simples, quase tudo é aritmética. 

P: É verdade. 

D: Mas todas as questões são de pensar; primeiro elas vêm com o texto, que você 

tem que desenvolver em cima dele. Essa semana a Maria do Carmo estava falando 

muito... 

P: A Maria do Carmo...? 

D: Do grupo da ETNO, da USP, e o nosso grupo está pequeno...  Ela estava falando 

de alfabetização em matemática. O que é a alfabetização? Não tem nada a ver com 

a escrita, tem a ver com o que o aluno já conhece de matemática, essa alfabetiza-

ção da matemática é importantíssima. Minha vizinha tem uma menina de sete anos, 

vive comigo, e ela disse: ―Eu preciso treinar com a Geovana o 37 e o 38 que ela não 
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sabe, não sabe o 49, o 50‖. Eu falei: ―Faz o seguinte, você testa do zero ao nove, 

porque ela não sabe do zero ao nove. Você vai ver como ela não sabe‖. E a menina 

não sabia que o quatro vinha antes do cinco, e que nem o seis vinha depois do cin-

co, você tá vendo, se não treinar do zero ao nove ela nunca vai saber o 49 e o 50, 

se treinar do zero ao nove ela continua. É isso que se chama alfabetização matemá-

tica. A menina conta até 100 direitinho, na corridinha ela vai. E a mãe estava achan-

do que ela estava ótima, então ela tinha que treinar o 49, o 50, o 39, o 40. Você não 

vai resolver, é construir a casa que não tem o 1o andar com o 2o... Não vai levar a 

nada; ela vai ficar tão fraca que cairá a qualquer momento. 

P: Então você está querendo dizer que ela tem que entender a sequência... 

D: A que chama de alfabetização matemática é pegar a criança e ver onde está o 

problema, não adianta você querer resolver o problema aqui se ele está ali, e a Ma-

teracia que eles falam tanto hoje é como essa criança lida com essa questão. 

P: Então essa Materacia é um termo que está sendo usado agora... 

D: De como as pessoas usam a matemática para eles, qual é a função da matemáti-

ca na minha vida.  

P: Na minha vida pessoal. 

D: Para uma criança, qual é a utilidade que está tendo o número, então, por que a 

criança lê corridinho, ela sabe? Não sabe. E eu vou voltar de zero a nove. Você não 

vai perder tempo, vai ganhar, porque ela entenderá e continuará sozinha. Isso já di-

zia Maria Montessori, no século passado, que a criança que conhece do zero ao no-

ve e o dez muito bem sabe toda a numeração, e o resto é uma questão de nomen-

clatura; alfabetização matemática seria esse o começo, saber em que ponto ela es-

tá. E do mesmo jeito, as nossas crianças, o que eles não compreenderam antes não 

adianta continuar, não adianta você querer mostrar o que não entenderam, se o pro-

blema está lá embaixo.  

P: Verdade. Esse material alterou a sua prática de alguma maneira ou ela já era 

como recomenda as Orientações Curriculares? 

D: Não! Eu já trabalhava, ela ajudou muito, né, dá muita ideia, trabalha exatamente 

em cima do que a gente trabalhava na Prefeitura nos anos 90. A idealização é a 

mesma... 

P: Ah!  

D: Inclusive os exercícios, você quer ver aqui, há alguns que até sei quem foi... 

P: Que página que é? 
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D: Regina Célia, oh...  

P: A Regina Célia é aquela que deu o curso para a gente. 

D: Eu tenho certeza, esses exercícios eram dela, trabalhava com ela, nas Olimpía-

das da USP, quando era aquele japonês, nem me lembro como ele chamava, Wata-

nabe, a mulher dele organizava esses exercícios, olha, pode nem ser dela Isso aqui 

é orientação, ela dava muita orientação do Lellis, do Imenes, todos eles trabalhavam 

com isso.  

P: Isso já na época? 

D: Já antes, não, no paralelo eu fiz pós-graduação pela DREM. Era o Imenes, o Lel-

lis, o Bigode. 

P: Que pós, hein! 

D: Eu tive curso de calculadora, antes dos anos 90, com o Bigode. Era um curso, a 

que  todo mundo ia; é uma coisa que o livro de apoio usa muito, eu utilizei muito com 

os meus alunos e você sabe o que é interessante, nós ganhamos um compasso 

com o kit lá. No ano anterior, tinham ganhado o compasso e ficou com eles, o que é 

que acontecia, o compasso servia como injeção para dar no outro, picar o outro, pa-

ra tudo, para fazer aquela roda lá que dá certo, que onde cair o cara morre. Bestei-

rada, certo? Até que eles acabavam com o compasso. Então, quando ganharam o 

compasso, eu falei: ―Esse ano vamos mudar, eu vou encaminhar um projeto para o 

uso do compasso‖. Quando estavam fazendo o trabalho de forma e espaço, era uma 

forma de trabalhar com círculos e circunferências, e eu usei o compasso. Eles pas-

saram a respeitar tanto o compasso que nunca mais ninguém picou o outro com ele, 

todo mundo dizia assim, na USP, inclusive, ―escuta, você consegue dar compasso e 

eles não ficam se picando?‖ Não se picavam. O compasso inteiro, todo mundo res-

peitava dentro de um estojo, ninguém mais usou de qualquer jeito, porque eles pas-

saram a entender. 

P: Só quem faz é que sabe né! 

D: Então, você vê que muda a prática, eu usei o compasso por muito tempo, os alu-

nos exploraram, fizeram construções e ninguém picava ninguém, acabou a festa do 

compasso. No ano anterior, tinha sido uma loucura, quando a gente foi usar o com-

passo já era, ninguém mais tinha, então acho que altera a prática, acredito que alte-

ra, porque você aproveita para usar muita coisa que leu aqui, porque as próprias 

atividades se ajudam. 
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P: Em relação ao currículo prescrito e a prática pedagógica, você acha que tem mui-

ta distância? A prática difere muito?  

D: Se você levar em consideração este currículo que a gente organiza, e não uma 

estimativa do fazemos no livro, baseado nos nossos dias, né! Porque nós vamos em 

cima de conteúdos que você vai abordar dentro daquele currículo que escolheu e 

que pretende desenvolver de uma maneira diferenciada; nesse sentido, o currículo 

normal não diferencia da prática o que os professores e alunos exigem, é o que o 

currículo exige. Agora, o nosso currículo, e também o currículo que eu escrevi em 

cima dos guias não difere, porque organizei projetos para trabalhar em cima do livro, 

você pode escolher várias maneiras, pode seguir um livro didático. Como eu preten-

dia seguir o livro de apoio, organizei o meu currículo em cima dele, em cima dos ob-

jetivos que eram desenvolvidos nele, com a sua ajuda. 

P: Só uma dúvida, o currículo de que você fala é o seu planejamento? 

D: É o meu planejamento. Então a gente vai pelo livro de apoio, você pega os lemes 

que eles se desenvolvem. 

P: E para isso você organiza o projeto e as atividades correlatas, então não foge 

muito à sua prática, que está em cima daquilo que desenvolveu. Eu acho que não 

existem mentiras, quando o professor escreve um currículo formal e o desenvolve de 

maneira formal, ele está sendo coerente com o que planejou, não vai fugir daquilo. 

P: Como, em sua opinião, deveria ser concebido o currículo de matemática no Ensi-

no Fundamental? 

D: O Ensino Fundamental II?  

P: Como deveria ser o Ensino Fundamental II, claro. 

D: Eu acho que se levar em consideração esse currículo, deveria ser regulado pela  

comunidade em que você trabalha, o que a comunidade vai fazer, o e-mail do Bigo-

de dizia isso.  

. Ele dizia isso, que nós formamos alunos para estudarem coisas que jamais vão 

usar e não conseguimos formar o aluno para aquilo que vai precisar, não sai prepa-

rado, o aluno bem formado com gerenciamento para trabalhar numa loja, para lidar 

com a matemática da loja, com aquele essencial para fazer cálculos de cabeça.  

P: É muito importante... 

D: O cálculo mental, eu não sei porque eu uso cálculo mental com tanta rapidez, 

que, às vezes, a moça lá fala: ―Como você já calculou?‖ Eu já sei quanto vou pagar 

de juros, quanto vou pagar de prestação antes que ela acabe, e já sei se vai me inte-
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ressar ou não. No banco é a mesma coisa: ―como você fez?‖ Porque a gente tem 

que aprender a trabalhar com estimativas. Eu sempre falo para eles, não interessa 

se você vai ao mercado gastar dez reais e um centavo ou se vai gastar 9,99, tanto 

faz, você sabe que está próximo de dez, se tiver dez, você paga, não vai extrapolar 

nem para mais nem para menos. Você não pode é não ter média, eles não têm. 

P: Aquela noção, né!  

D: Eu quero tanto é aquela ideia, do que eu vou precisar, né! Se for comprar um 

guarda-roupa, como comprei por 900 reais e pagar em dez vezes de 90 reais, está 

bom, primeiro não tem juros nenhum, e se tiver juros eu calculo e vejo se vai ser 

conveniente ou não, e tem que ter rapidez no que você calcula, porque o outro não 

está querendo que você perceba a diferença! Por exemplo, ele falou para aplicar em 

CDI. Qual é a vantagem? Ah, eu posso te dar 0,50% e o CDI vai te dar 0,66%. É.  

Mas e o IOF? Ah, você tira daí, né! E quanto dá? Ah, dá não sei quanto. E o Imposto 

de Renda? Você tira mais não sei quanto. Ah, faz o cálculo que dá. Ah, dá 0,51%. E 

você acha que de 0,51% para 0,50% eu vou mudar... É, com você não dá. Não dá 

porque não dá mesmo, porque não é vantagem, eu vou mudar de aplicação por 

causa de um centavo, um centésimo de juro, não, fico onde estou e é esse o pro-

blema, as pessoas não têm essa conclusão rápida. O menino hoje dividiu 60, 90, 70 

por cinco e deu 1020. Mas não estava errado no que fez; a proposta dele estava li-

gada para ele, porque não sabia que tinha que subtrair, era uma questão simples-

mente de algoritmo. Aí está a diferença de você avaliar qual foi o erro dele, a hipóte-

se do erro é mais importante do que o acerto. Porque você chega para o aluno e fala 

assim: ―Não, oh! Você confundiu aqui, não pode subtrair dessa maneira‖. A conta 

estava certinha, ele entendeu no ato o que tinha feito, mas é capaz de continuar a-

quele erro por toda a vida e nunca conseguirá um resultado coerente.  

P: Então, você acha que este currículo tinha que ser regulado por essa necessidade 

que ele vai ter, né? 

D: O currículo pessoal, né! Por escola, pelo menos, além da comunidade toda, ela 

tem as mesmas necessidades, tanto aqui, como na minha, em São Mateus, não 

muda muito, se você for para o Ipiranga, daí para lá a situação já muda um pouco, 

mas aqui as nossas necessidades são as mesmas. Ela é muito diferente de coisas 

que... Mas você vê que o caderno de apoio não dá tanta ênfase; se for pegar a Pro-

va da Cidade, por exemplo, do 9º ano que eles chamaram de 8o, vê que lá o cálculo 
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mental funciona muito bem e o que eles querem é que a criança entenda o que ela 

está fazendo, o cálculo não é o que envolve a maior dificuldade. 

P: Mas é isso mesmo.  

D: E é isso que interessa, não adianta você dar um problema muito grande que en-

volva cálculos muito complicados, se quer realmente que ele raciocine, e é justa-

mente o que o programa ou o livro fala, que aí entra o auxílio da calculadora, a cal-

culadora para solucionar problemas de cálculos complicados que levam muito tem-

po, que dão muito desgaste, .mas é lógico que não pode ensinar conta demais na 

calculadora... Isto você não ensina, ela faz sozinha. Mas, do outro lado, ninguém 

hoje tem a impossibilidade de ter uma calculadora, todo mundo tem, com dois reais 

todos conseguem ter. Eu acho que tanto faz, lido muito com criança especial, né! E 

todo mundo dizia: ―Ai, mas calculadora‖, a criança que não vai ter condição, se ela 

estiver funcionando com a calculadora, ficará dependente, qual é o problema? Virou 

o meio? É o único, por que não usar? O que importa é a sua finalidade, né! Eu acho 

que o currículo levado às últimas consequências para a comunidade em que você 

trabalha seria muito importante. Acho que está de acordo com o que Paulo Freire 

dizia, como é que ele fazia a alfabetização? Fazia por meio de onde vivia, a partir da 

realidade daquilo que é real para o aluno. Que nem a criança que se chama Wa-

shington, nunca vai aprender a escrever o nome dele, só quando estiver no curso 

superior, porque tem muitas dificuldades no meio do caminho. E não é assim. Tudo 

que é do cotidiano e da realidade próxima do aluno, que faz sentido, ele escreve, 

McDonald‘s ele lê desde que nasce. 

P: Você vê que faz tanto sentido, que a gente fazendo estudos no nosso dia a dia, 

sabe que o aluno só vai aprender em cima daquilo. 

D: Daquilo que é real. 

P: Do que ele já sabe e tem em cima do conhecimento que já possui, se não tiver é 

como eles falam muito no Nível I, repertório, só vai produzir em cima daquilo ali, em 

cima do conhecimento que já tem, então faz todo sentido! 

D: Agora, existem coisas da matemática pela matemática, você faz sentido para po-

der resolver o problema dentro da matemática, mas isso não é todo dia! Há muitas 

coisas para trabalhar dentro da realidade da vida e aí tudo fica mais fácil. 
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ANEXO J  

ENTREVISTA COM PROFESSORA PROSÉRPINA 

 

Pesquisadora (P): Comente sobre sua formação profissional e o seu tempo na re-

de. 

Entrevistada (A): Eu sou formada em matemática - licenciatura plena pela USP; 

logo no início do curso de formação da graduação, já iniciei na sala de aula; então 

era uma época em que havia muito aluno já em sala de aula. Então, eu sou uma 

dessas pessoas que estava em sala de aula. 

P: Você começou como estudante? 

A: Já comecei como estudante. 

P: Começou estudando e lecionando... 

A: Estudando e já lecionando. Por um lado, acho que foi excelente, porque você 

começa a ter uma visão se é realmente isso o que quer ou não, e logo que me for-

mei... então, era realmente o que eu queria. Continuei, passei a trabalhar na rede 

estadual e depois na rede municipal. Tenho seis anos de rede municipal e 15 anos 

de rede estadual ao todo, porque teve um tempo de parada... juntando tudo, são 

quase 17 anos de rede pública. Tenho também a experiência da rede particular, já 

antes e agora, né, voltando para ela. 

P: Qual é a sua compreensão sobre a importância do ensino da matemática, hoje? 

A: Então, eu acho que é uma pergunta até interessante. Às vezes, o aluno pergunta 

e nós ficamos horas discutindo isso. Eu acredito que talvez ele saia da escola não 

sabendo muito da matemática no concreto, porque parece que ela tem que ser pe-

sada, tem que ser medida, né! Sei apenas de algo interessante que a gente discutiu, 

outro dia, que é a modificação que ela faz no ser humano, no cognitivo! É algo que 

você não consegue medir; às vezes, as pessoas não conseguem ver o quanto a-

prenderam, o quanto a matemática tem de raciocínio lógico, de raciocínio abstrato, 

porque acham que abstrato é só resolver uma equação de 2º grau. Às vezes, o alu-

no não resolve a equação, mas ele sabe o trâmite, sabe que tem algumas coisas 

que possuem uma ordem para serem feitas e essa inteligência quem traz é a mate-

mática. Ele não consegue medir, isso fica guardado dentro dele, sem ter essa per-

cepção. Então, assim, em relação à matemática, hoje em dia, eu não me preocupo 

muito com o que ele sabe, mas o que ela faz por esse indivíduo. Ele se transforma 
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de diferentes formas. A pessoa começa a tomar, a ter atitudes diferenciadas, ela tem 

a liberdade de se expressar, de concluir, às vezes, de argumentar, mas quem traz 

essa lógica, esse pensamento e raciocínio é a matemática. Eu vou ter alunos forma-

dos para as universidades, né! Estarão preparados para a engenharia, mas os ou-

tros não deixarão de aprender, podem nem gostar da matemática, mas aprenderão. 

Não sei se consegui te explicar...  

P: Você está me falando em forma de habilidade de competência? 

A: Competência de habilidade é... 

P: A matemática... 

A: A matemática, isso. Porque eu falo hoje em dia, dentro da sala de aula, eles per-

guntam: onde nós vamos usar tudo isso? Eu ainda não sei o que você vai fazer à 

frente na sua vida, mais para frente, mas uma coisa é certa, a matemática já está te 

modificando, ter contato com ela já começa a modificar o ser humano. Dentro tam-

bém das propostas que eu vi, quando estou ali naquele treinamento operacional de 

uma equação, estou ensinando a lidar no dia a dia com uma tela de computador, 

olha, você vai sair dessa janela e vai clicar. Então você está orientando como deve 

ser feito, e isso a gente faz em matemática, se está me ensinando a equação. Olha, 

você precisa fazer isso passo a passo, né! Tem muita coisa na vida que a gente tem 

que aprender passo a passo, isso ele aprende na escola e utilizará de diversas for-

mas na vida. Eu não estou preocupada com que ele aprendeu de matemática, mas o 

que ela fará com ele. Vai transformar o indivíduo, com certeza. E tenho cada dia 

mais certeza, é impressionante a mudança. Porque, quando eu iniciei, achei que 

eles tinham que aprender matemática, né! Sabia que havia gente com dificuldade, 

mas que todo mundo teria que aprender a resolver, e, hoje em dia, vejo que não. Vai 

ter aluno que aprenderá, se dedicará e seguirá nessa corrida acadêmica, uma vida 

acadêmica, outros não; mas a matemática está lá dentro dele, é algo que não vai 

conseguir, mas vamos dizer assim: ―Ah, não vou tirá-la da minha vida‖; não vai, por-

que faz parte dele. 

P: A Prefeitura do Município de São Paulo implementou, desde 2007, as orientações 

curriculares e proposições de expectativas de aprendizagem do Ensino Fundamental 

do ciclo II. Você já discutiu esta proposta em algumas das escolas em que trabalhou 

no Município ou trabalha? Já discutiu isso? 

A: A proposta já, porque, no primeiro momento, quando ela chegou na escola eu 

não participei. Dizem que toda essa questão curricular foi estudada por um grupo de 
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professores, eu não participei desse grupo, mas quando chegou esse material, che-

gou essa orientação curricular. No primeiro momento, ela só foi entregue, então vo-

cê que tinha que manusear, procurar, meio que ―se virar nos 30‖. Depois que você 

começa a manusear, começa a entender a proposta, né! Em seguida, vem o materi-

al para nós e hoje a gente tem esses caderninhos de aluno, do apoio ao aluno, e aí 

você começa a entender; depois eu comecei a frequentar grupos para a discussão 

desses caderninhos, o que era interessante, o que não era, conheci doutores e mes-

tres que fizeram parte dessa orientação com aquele grupo específico. Aí comecei a 

entender qual era a proposta, porque tem uma proposta. Porque eu ensino simetria 

na 5ª, na 6ª e na 7ª. E porque não mais ensinar em um único ano. Então essa é a 

ideia do espiral, ensino um pouco aqui, complemento ali e finalizo lá. Então no 6º 

ano a gente inicia, no 7º ano nós começamos então a aumentar essa visão e finali-

zamos lá no 8º ano. Então aí começou a aparecer: ―Ah, entendi agora qual é essa 

proposta‖. E se a gente pegar, então, esses caderninhos que vieram em sequência 

da questão curricular é tudo amarradinho, né! Tem o porquê. E a proposta é para 

que todos venham a entender esse conteúdo, não só o aluno, mas todos. E outra 

coisa que é interessante nessa proposta, você não trabalha mais só álgebra, só a-

ritmética, só geometria em tempos diferenciados, né! Então, até o 3º bimestre, como 

era ponto conceituado, só se trabalhava álgebra. Hoje em dia não, vem mesclado, 

todo bimestre, você tem um pouco de tudo, um pouco de álgebra, um pouco de arit-

mética, um pouco de geometria e, geralmente, as três trabalhando junto ao mesmo 

tempo, então para o aluno é bom. Porque antigamente, dado separadamente, mui-

tas vezes o aluno deixava de ter geometria. 

P: Vou pedir para você falar um pouco desse grupo que participou... como funciona-

va? Fale para a gente um pouco dessa participação. Quem eram essas pessoas? 

Por que vocês estavam reunidos? 

A: Então, é assim, em 2010, surgiu um convite pela própria secretaria da educação 

municipal. Hoje eu trabalho na DRE, pela DRE Itaquera, e aí ela fez o convite para 

que fosse um professor de cada escola falar um pouco da sua experiência com o 

material. Então, ela gostaria que fosse alguém da escola que trabalhasse realmente 

o material e usasse essa orientação curricular. E eu fui a escolhida da minha escola 

para representá-la. E a escolha foi feita, porque sou uma das mais novas e uma das 

que mais defende a ideia de quem tem um norteador. Toda escola tem que ter, ―olha 

aqui, nós vamos trabalhar isso, dessa forma‖. Senão fica muito aberto, muito amplo, 
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e vamos dizer assim, o aluno tem que estar falando a mesma linguagem, indepen-

dente do lugar em que ele se encontra em São Paulo. Então, acho que é um nortea-

dor. Não era um material ruim, era um material bom. E aí surgiu o convite, então eu 

fui em 2010 e tive seis encontros com o professor Roberto da PUC... Ele é um dou-

tor e fez parte da proposta de atividades para essa orientação curricular, que foi rea-

lizada, quando foi feito o caderninho, que só tem matemática e português.  

P: Ele participou das orientações curriculares ou...? 

A: Das orientações, dos dois. E aí em consequência teve a questão do caderno de 

apoio. Então ele sugeriu muitas atividades. Os professores, pelo que nós entende-

mos, lá participaram, e aí nesse grupo que eu participei agora, era pra avaliar esses 

cadernos, se realmente eles tinham uma orientação curricular, se existia isso, se 

havia atividades que a gente achava que não deveriam estar ali, se complementa-

vam ou não e qual era a intenção. E, além disso, ele questionava muito quanto cada 

professor sabia. Porque muitas vezes não é que o professor não ensina aquilo, ele 

deixa de saber; se não sabe, ele não ensina, ele se nega. Então, esses grupos fo-

ram abertos para isso, para discutir o que se sabia, o que se estava ensinando em 

sala de aula, até onde deveríamos ir, onde ampliar, e sempre o questionamento de 

deixar o aluno numa questão de investigação. E então o meu professor falou até a-

qui, o que mais pode ter? Então são essas as sugestões. Foram seis encontros e 

nós ficamos nessa discussão. O que deveríamos saber sobre material de apoio, uti-

lização... 

P: Foi só a DRE Itaquera ou havia professores de várias DREs? 

A: Pelo que eu vi lá, era para todas as DREs, todas tiveram esse acesso em tempos 

diferenciados. Porque o meu foi, eram encontros, foi anual, mas, a cada mês, nós 

começamos, acho que foi em maio, foram seis encontros contando maio, junho, ju-

lho, depois voltava em agosto, setembro, outubro e novembro. Estes foram os en-

contros realizados. Acredito que é muito interessante até para quem nunca manuse-

ou o material ter a orientação para a gente poder entender o que estava sendo ali 

colocado, foi bem interessante. E aí, me deixa só complementar... Agora, em 2011, 

houve a segunda parte do encontro, em que nós passamos a analisar as atividades 

do caderninho, o que é que elas traziam, o que estava lá na orientação curricular, e 

também foram marcados seis encontros, que aconteceram até agora... em agosto 

ocorreu o último encontro. Então, a gente parou para analisar várias atividades: 
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quais são as competências, as habilidades e as expectativas dentro dessa aula, tudo 

era avaliado. 

P: Eu estou te perguntando isso, porque no ano passado eu entrei na coordenação, 

acabei entrando só em maio, no ano que você saiu lá da escola, e não deu certo por 

conta de que a Cristina demorou muito para sair... Depois, teve que vir outra vota-

ção, aquela coisa toda. Bom, aí eu estava com o nível I e fiquei sabendo que o gru-

po de matemática ia montar um grupo focal com os professores da rede; queria me 

inscrever e não pude, porque estava na coordenação. Aí eu até pedi para a forma-

dora, dizendo: ―Ah, dá uma falada lá, quem sabe eu não possa ir‖, porque era num 

sábado, eu não sei se o seu era no sábado. 

A: O nosso era. Tinha a opção de fazer no sábado ou durante o período da tarde. 

Como a DRE fechou um grupo com todas as escolas e a maioria preferiu a tarde, no 

meu caso, calhou de ser no horário de serviço, então, muitos eram fora do horário, 

tanto é que eu voltei e participei do curso, mas não tenho certificado, tudo bem, não 

era a minha intenção e no sábado não deu certo; então, na DRE Itaquera, não hou-

ve curso no sábado, ele era marcado sempre na última 6ª feira do mês, foi bem inte-

ressante. Porque você começa a entender como pegar o livro, ali entende o escritor, 

você tenta compreender...Agora quando esse escritor vem, olha, eu pensei como eu 

estruturei, como o grupo pensou, qual é realmente a proposta, que nível nós esta-

mos atingindo, onde não está dando certo, acho que modifica tudo, tudo, tudo. Se 

tivesse o próximo curso, eu iria novamente.  

P: Mas é bom, né! 

A: Eu acho.  

P: Eu estive bem curiosa quando você falou, porque fiquei morrendo de vontade de 

participar. 

A: No primeiro, eu fui escolhida porque era a mais nova. ―Ah, você é mais nova, a 

gente está se aposentando, vai você.‖ No segundo, quando eu falei para elas o que 

tinha acontecido e contei as discussões, teve sorteio, porque todo mundo queria ir.   

P: A discussão foi essa que você fez, está no grupo, né? 

A: Isso.  

P: E o material prescrito pelo Município, tem ajudado? Você entende que ajudou na 

sua formação como educadora e, se ajudou, de que forma aconteceu? 

A: Então, eu acho que ajudou nessa questão, você passa a ter um norteador, ele vai 

te dar uma direção, como você vai seguir, quais são as expectativas do que se espe-
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ra desse aluno nesse ciclo próprio, então acho que vai começar a te nortear; a partir 

daí, ele passa a ser para você também uma questão desafiadora, porque ali está te 

pedindo o mínimo, e eu vou buscar mais que o mínimo; então você começa a pes-

quisar mais. Há algumas atividades que a gente tem ali para olhar para o dia a dia, 

trazer outras informações, não fica só ligado à matemática, vou trabalhar, sei lá, lei-

tura de números, então eu posso trabalhar com jornal, você começa a ter esses de-

safios, a querer buscar mais, porque ali ele já está me ajudando, já está me dando 

um norte... Olha, você vai seguir aqui, nós temos expectativas traçadas. Então, ago-

ra eu vou montar a minha aula, vou traçar como é que farei isso. Eu acho que me 

ajudou e acaba com certeza contribuindo para a minha formação, aprendendo cada 

dia mais, né, buscando, pesquisando. 

P: É a formação continuada. 

A: E você não precisa ter, né! Aquela coisa é. Eu tenho esse material, essa orienta-

ção, não preciso estar dentro de um grupo para fazer essa formação continuada, 

você por si próprio começa a buscar. Se o aluno já não gostava de geometria, nesse 

momento, o professor vai ter que trabalhar com ele, então é um desafio, daí o aluno 

parece ter mais contato e, muitas vezes, deixa de lado essa barreira do ―Ah, eu não 

gosto‖. Você começa a ter outro olhar, porque tem um norteador e nós fechamos 

dentro dessa orientação o que vamos trabalhar, esse conceito não tem como esca-

par, ele está ali, tem que fazer. Aí, fora a questão, se você participar da questão da 

orientação, nós também temos as provas que vêm do governo, que estão totalmente 

ligadas, se você não trabalhou aquilo com o aluno na proposta do que foi feito no 

planejamento, esse aluno não consegue acompanhar a avaliação.  

P: A Prova São Paulo. 

A: Agora, a Prova da Cidade que nós fizemos na escola, está sendo muito interes-

sante, porque o aluno sabe que vem do governo, não parte de você, e quando pega 

a prova e vê as questões, diz: ―Ai, professora‖, e eles querem no outro dia a corre-

ção. Você começa a ver também essa modificação, porque antes também eu via 

isso. Você tinha a prova, pouco importava se a professora vinha ou não, agora, co-

mo você trabalha em sala de aula e está vindo uma prova que toda a cidade está 

fazendo, então, ele quer saber se acertou, se errou e tem certeza daquilo que a-

prendeu: ―Ah, isso aqui nós falamos‖; aí lembra: ―Eu lembrei disso‖. Ele pode errar, o 

que é natural, só que tem noção de que aprendeu aquilo, que aquela questão pelo 

menos foi comentada em sala, que o professor passou. E quando não é passado, 
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eles perguntam: ―Por quê?‖ Por que esta questão estava aqui, se nós não a estuda-

mos neste ano? Aí eu lembro para eles: ―Isso faz parte do ano passado, lembra?‖ 

―Ahhh!‖, respondem eles. Os alunos vão cobrar tudo. Não é porque eu aprendi a ler 

no 1º ano que não preciso ler no 2º. Então tudo vai englobando, entrando, pegando 

informação. 

P: Você acha que a Prova São Paulo, a Prova da Cidade da Prefeitura... elas contri-

buem ou não? 

A: Na visão de hoje, eu acho que começamos a engatinhar, a partir de 2007 até o 

ano passado, nós não fizemos a Prova da Cidade, que agora é bimestral. Então fe-

chou o bimestre, ela acontece, tem a ver com uma orientação, com o plano anual do 

aluno, vai ser trabalhado, porque nós falamos M1, M2, então todas aquelas habilida-

des que a gente colocou ali, que deveriam ser trabalhadas, vão estar na prova, en-

tão cada questão que você pega, vê tudo o que está sendo trabalhado e esse ano 

eu achei que começou a encaixar, né! A avaliação da Prova da Cidade com a sala 

de aula era distante; até o ano passado, nós não tínhamos. Nesse ano, já tivemos 

três Provas da Cidade, foram três bimestres, e agora, no último, a gente fecha com a 

Prova São Paulo, e aí não tem a Prova da Cidade. Estamos aguardando a Prova 

São Paulo para saber se realmente ela segue a mesma linha de trabalho, a mesma 

linha de pensamento. 

P: Você sentiu alguma dificuldade na utilização da proposta? 

A: Não senti, porque, de certa forma, eu já tinha iniciado um trabalho muito parecido 

com a proposta; então, primeiro era mesclar as aulas, e não dois meses só de álge-

bra, dois meses só de aritmética, dois meses só de geometria. Porque eu pensava 

assim, estava desanimando o meu aluno, que tinha dificuldade em álgebra. Então, 

quando eu trazia uma aula, trabalhávamos ali algum tópico de álgebra, sei lá, equa-

ção do 2º grau; quando eu trazia o Teorema de Tales, falava um pouco da história 

dessa construção. Na divisão de segmentos em partes congruentes, eu atingia um 

grupo que não lidava bem com a álgebra, mas quando passava para a construção, 

para a história da matemática, o aluno passava então a voltar, então eu o resgatava, 

resgatei-o assim, entrei no Teorema de Tales. Então no Teorema de Tales, que vai 

recair na equação do 2º grau, ele passa a querer entender. Então, assim, se o aluno 

estava com dificuldade, quando eu começava a geometria, trazia-o de volta para a 

sala, porque ele ficava distante, desconhecendo o que não conseguia ainda enten-

der, trazendo a frustração, e aí começa a negar isso, como ele nega? Fica apático 
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na sala de aula, não quer mais aprender. Quando você começa a mesclar as aulas... 

a todo momento, um aluno traz o outro. Então volta lá na aritmética, que para ele 

deve ser mais fácil, porque até o 4º, 5º ano, hoje era aritmética. Eu acho que esse 

movimento na sala modifica muito, então já havia essas ideias e a orientação curri-

cular, ela volta a falar disso, de não deixar a geometria para quando der tempo, a 

geometria tem que estar presente, todos os dias. As construções, que hoje em dia a 

gente também já não tem, duraram mais ou menos dez anos dentro do Ensino Pú-

blico, e não se falavam mais em construções geométricas; não se fala, deixa de la-

do, para o aluno é interessante entender como fazer aquela construção, não preci-

samos ficar decorando, mas entender: ―Olha como se enxerga isso, como que Tales 

pensou no Teorema, como ele chega nesse Teorema, por quê? Ele vem de uma 

construção Geométrica‖. 

P: É verdade... 

A: Quer dizer, para ele começa a ficar interessante. Vai ter o aluno que também não 

gosta de construção? Vai. Vai ter o aluno que quer muito mais, né, álgebra é mais 

na sala, eu não tenho um aluno, tenho muitos, eu tenho que tentar a todos os mo-

mentos, todo mundo, nós ali acompanhando. Então, acho que aí eu já tinha essa 

ideia e trabalhava com isso, além da proposta do concreto e abstrato. Porque os 

nossos alunos são extremamente imaturos. Eu não sei até que ponto é trabalhado, 

hoje no Ensino Fundamental I, a parte do concreto, né. Então, acho que muitas ve-

zes se pula o concreto, e aí quando chega lá no 6º ano, hoje para nós a 5ª série, o 

aluno não tem nem o concreto e nem o abstrato. Então, muitas vezes, partindo do 

concreto para o abstrato, é importante o observar, o olhar e o analisar para seguir 

em frente e a proposta traz essa ideia também. 

P: Você sentiu alguma dificuldade com a utilização? 

A: Não, dificuldade não. 

P: Você participa do horário da JEIF na escola, em que você trabalha? 

A: Não, porque nós temos jornadas, né! Participar da JEIF é só para quem tem hoje 

as 25 aulas na sala de aula. Hoje em dia, eu tenho 15, mas é o pouco que entendo 

por onde passei, foram poucas as vezes que vi algumas pessoas comentarem que 

teve contribuição, não sei!  

P: A questão que vem em cima é: você sente falta dessa participação? 

A: Não sinto falta, em termos de orientação curricular. Eu vejo que a JEIF fica muito 

fechada para cumprir metas, mas eu não vejo essa discussão em grupo, até no gru-



250 
 

 

po mesmo de conhecimento ali, fecha um grupo de matemática e depois abre para 

um grupo de geografia, que são disciplinas afins. Mas você não vê isso. Você vê 

outros tipos de discussões, e quando há também, né! Então não fiz parte... e assim, 

não tenho muita vontade de fazer. Não sei, eu não vejo talvez essa dinâmica, pelo 

que entendo vem da DRE, e a gente tem que fazer isso. Agora, esses cursos que eu 

fiz fora valeram muito mais a pena... as discussões, as angústias, a troca de experi-

ências. 

P: Em algum momento da sua prática com as Orientações Curriculares, você sentiu 

falta de ter aprendido alguma coisa na graduação? 

A: Para a orientação não, foi tranquilo.    

P: E o caderno de apoio? 

A: Também não. Eu vejo assim, não sei, hoje também sou pós-graduada em mate-

mática educacional, mesmo assim a minha graduação foi muito boa, porque, quando 

fui fazer a pós-graduação, basicamente o que eu aprendi na graduação foi um repe-

teco, entendeu? Tanto é que nós questionamos a professora, falamos: ―Poxa, espe-

rávamos mais‖. E no final era um ―repeteco‖. As atividades que ela apresentava lá 

eram: ―Planeje uma aula‖; então, quando nós planejávamos ali, tanto individual como 

em grupo e a professora ia sugerir, era exatamente aquela que tínhamos planejado; 

então, você vê que não estava muito longe. Então, na graduação já fui habilitada a 

pensar em tipos de aulas diferenciadas e aulas que a gente pode trabalhar, envol-

vendo outras disciplinas, portanto não encontrei dificuldade não. 

P: Então eu gostaria que você pudesse citar alguns pontos positivos do material 

prescrito e negativos, se você achar que tem. 

A: Enfim, o material para mim, ele é bom, não é ruim não. O que modificou hoje para 

falar que eu acho que é um excelente material, foi essa questão do conhecer quem 

projetou, vamos dizer assim, quem pensou nesse material como esse grupo pensa-

va, o que se esperava desse material. Então, entender isso foi maravilhoso. 

P: O fato de você ter feito aquele curso. 

A: O apresentar é outra visão. Quando você entrega esse material e eu passo a ler, 

entende a linha de raciocínio, a linha que vai ser seguida, qual é o norteador, volto 

lá, você entende. Só que a apresentação desse material e como ele foi pensado 

muda muita coisa. O que não vem no material, não vem específico... ―Olha, porque 

fizemos, porque pensamos, porque esse projeto aconteceu‖ muda muito. Que é o 

mesmo o que aconteceu no Estado, o material chegou e foi entregue, indo para a 
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sala de aula, mas nós também não entendíamos assim muito bem, é um material 

muito difícil, e aí eu fui fazer o curso de formação. Fiz o curso de formação também 

do ano passado do Estado que trabalha exatamente esse material, e assim você 

passa a entendê-lo. Ele tem uma sequência, tem uma lógica, e muda muito a sua 

visão, então eu acho que quando você entrega só o material para o professor, já cria 

ali um impasse: Porque é que eu tenho que trabalhar esse material, se veio de cima 

para baixo? 

P: A gente, enquanto professor parece que nunca faz, não toma parte das deci-

sões... 

A: E parece assim, que você não sabe dar aula, esse material chegou, porque não 

sabe dar aula, e não é por isso que eu falei, a minha visão não mudou, não. Eles 

estão me dando um norteador. Olha a escola pública municipal, ela espera isso, en-

tão agora eu sei o que se espera. Ótimo, agora sei como fazer o meu trabalho. Até 

então, antes de 2007, cada um fazia o seu plano; agora não, é como a rede particu-

lar, quando você entra, sabe o que se espera. O primeiro dia que você pisa ali a 

pessoa já fala, olha essa escola, pensa assim e segue assim... a escola pública não 

tinha essa linha, cada um seguia o seu plano. Então, agora com material e orienta-

ção, conhecemos as expectativas da rede, o que é esperado que cada aluno apren-

da. Teve muitas dessas videoconferências que também não traziam grandes coisas, 

agora quando você passa a ter acesso às pessoas que pensaram que proposta é 

essa, muda tudo, é outro olhar para aquele material e você vai ver que o que foi pro-

jetado para um ano já tem um elo com o outro, entendeu? Começa a encaixar as 

peças, não é algo que está totalmente fora. Parece que cada hora você fala uma 

coisa, e depois que começa a fazer suas discussões em grupo com pessoas que 

estavam presentes, aí começa a mudar, então isso é fundamental. É positivo o ma-

terial, é bom? É, mas depois que eu comecei a participar desses grupos que te tra-

zem essa informação, você começa a entender o que está sendo realmente ali pen-

sado, qual é a expectativa, o que se espera disso... 

P: Você consegue multiplicar isso na escola ou não? Ou não é esse o papel? 

A: É, o papel é esse. Então, assim, é, aos poucos, porque ainda há aquela questão 

de parecer que você sabe mais do que o outro e nós lidamos com isso. O professor 

tem essa atitude: ―Olha, eu sou professor, sei tudo‖; então é muito difícil. Hoje, a 

gente lida com pessoas mais antigas, pessoas novas, as novas estão mais dispos-

tas a mudanças, as pessoas que estão próximas a se aposentar têm a ideia de que 
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―eu sei mais que você, você é novo, está querendo me ensinar‖. Você não está que-

rendo ensinar, eu estou querendo trocar ideias, informações. Então, aos poucos, 

tenho que também saber lidar com isso, com o ego profissional do outro, porque é o 

ego, ―eu sei mais, sou mais velho...‖; ―olha, você viu isso aqui, ó, essa atividade, vo-

cê viu, complementa então, é bem difícil‖. Talvez se ele fosse oferecido para todos, 

não teria isso, porque não é meu amigo, meu colega de escola que está me ensi-

nando, é alguém que participou; então a visão muda, mas tem uma barreira tam-

bém, porque 20 anos trabalhando de um jeito e chega uma orientação nova, até vo-

cê implementar e realmente isso enraizar, tem aí um tempo. E, geralmente, eu estou 

há 20 anos, próximo a finalizar, não estou querendo muito mais, é bem complicado, 

mas é multiplicar a ideia, é multiplicar, sim. E, às vezes, você oferece na escola onde 

eu estou, estou tentando montar um laboratório de matemática. Então, são aquelas 

ideias loucas, você tem coisa em casa, vai levando então uma atividade diferenciada 

para o 7o ano, que são as vistas laterais, frontais, superiores, isso dá uma ideia para 

o aluno, para o tridimensional do cálculo, de volume, e aí o que é que acontece, pro-

jetamos uma atividade totalmente concreta, então eles viam cubos, a gente encaixa-

va, formava figura, trabalhamos com a questão da perspectiva no papel quadricula-

do, tudo, e você oferece para outra pessoa. ―Olha, você não quer usar esse ano... eu 

não tenho o 7o ano, você não quer usar? É uma atividade bacana para eles, é uma 

conquista para os alunos‖. E aí você vê: ―Ah, a hora que eu precisar, eu peço‖. En-

tão, o receio de usar não é meu, ele veio aqui para nós, para todo mundo, porque 

parece que você criou aquela atividade, você não criou, não. São pesquisas hoje, 

com o mundo da internet, você tem ideias, troca de ideias, então, ainda tem essa, 

né, uma barreira... é bem difícil. 

P: Esse material prescrito que você usa alterou de algum modo a sua prática? 

A: Eu acho que assim... Primeiro, muitas vezes, me deixou feliz, porque quando ele 

chegou, muitas das coisas que estão ali já fazia, então, parece assim, você acertou. 

Foi um tiro no escuro que deu certo. Você acertou. Então, o que vinha fazendo era 

realmente o que se esperava dentro dessa escola, e vai acrescentando, porque vão 

surgindo outras ideias, você já teve agora que criar, aprender, evoluir e melhorar o 

que já tinha. 

P: Em relação ao currículo prescrito e à prática pedagógica, né! Porque a gente tem, 

né! O material e a nossa prática do dia a dia, você acha que tem muita distância? 
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Entre o que a gente tem que fazer e o que a gente faz, você acha que tem muita dis-

tância? 

A: Hoje eu falo assim, né! Nesse último ano, eu acho que não, está bem, é o que eu 

falei... Foi implementado em 2007, 2008, mas agora em 2011, a gente começa a 

colher os frutos e começa a ver que realmente está dando certo. Você começa, por-

que é, vamos dizer assim, tem essa questão do ciclo, vai fechando o ciclo, então eu 

acho que o material está hoje mais ou menos 90% fechado com a sala de aula. Vo-

cê acrescenta muita coisa, contribui também dentro da orientação, ela está sendo 

bem feita. Porque agora a gente começa a pensar no Ensino Fundamental II... Em 

2007, nós tínhamos a 5ª série, em 2008 a 6ª série, em 2009 a 7a série, em 2010 nós 

fechamos a primeira turma que passou a fazer parte dessa orientação, mas a gente 

vai começar a colher os frutos, agora, na segunda geração, com o pessoal que está 

chegando ao 8º e 9º anos, que é hoje o que eu estou trabalhando; então você co-

meça a ver que a proposta deu certo. Esse espiral, lembra-se do que eu falei?  Co-

meça a geometria no 5º ano, mas vê no 6º, vê no 7º, então você começa a amarrar 

com os alunos.... Busca e continua, busca e continua. Eu acho que realmente valeu 

a pena.   

P: Você acha que está mais próximo, antes não estava tanto, mas agora... 

A: Era o que eu falei, uma coisa desligada. Então fechava aquela série, outro ano, 

se não tinha esse norteador, essa expectativa, cada ano fechava, e isso acabou a-

gora... Você vê que não tem como, independente do professor, porque tem um pro-

fessor aqui, o João, que trabalha com o 5º ano e ele sabe que há aquelas orienta-

ções para serem cumpridas; no 6º ano, estou esperando que tenha feito para que 

possa dar continuidade, e se não fez, a gente tem aí uma comunicação. Nós preci-

samos da comunicação para dar continuidade, senão aí também fura, né! A orienta-

ção já não é bem-vinda, não é uma boa orientação, se não for feita agora, se ela for 

feita, com certeza. 

P: Em sua opinião, como deveria ser concebido o currículo de matemática no Ensino 

Fundamental? É uma pergunta bem ampla. Como deveria ter sido concebido esse 

currículo?  

A: Primeiro, assim, pensando na matemática, ela tem o seu histórico, tem a sua na-

tureza. Além das orientações, o que a gente faz, eu acredito ainda que é uma liber-

dade que possa fazer... é acrescentar o que nós estamos vivendo naquele momento 

também, então temos uma orientação, se tivesse que fazer agora, não mudaria mui-
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ta coisa; mas não podemos esquecer que há ali uma realidade, um lugar, onde estas 

pessoas vivem, então a gente não pode também descartar isso, porque faz parte da 

cultura, e começar também a analisar... é o que eu falei, esse grupo, nesse momen-

to, é realmente um grupo que terá uma vida acadêmica, é um grupo que vai para o 

mercado de trabalho. Devemos levar em conta tudo isso, quando vai se pensar em 

uma orientação curricular, não dá para abandonar, então são pequenas coisas que 

acho que nós acabamos fazendo, mas que não aparecem na orientação curricular, 

você faz isso, se o professor também fizer. Se ele também não faz, segue a orienta-

ção como se fosse a Bíblia e acabou. Eu faria... Não seriam bem modificações... 

Não seria criar algo novo, eu acho que isso a gente poderia fazer na escola, aprovei-

tar até o que eu falei, a JEIF; por mais que as escolas estejam todas em São Paulo, 

cada uma delas tem o seu histórico, tem a sua realidade. Hoje, eu falo para você 

onde estou, e o grupo com que estou trabalhando, 8ª série e 9º ano, eles têm uma 

proposta, querem fazer um curso técnico no Ensino Médio, então é esse o grupo 

que estou trabalhando, tem que pensar para esse grupo, ter essa orientação, mas 

não posso esquecer que eles têm uma meta, não é um, dois, é a maioria do grupo. 

E poucos pensam em ir para o mercado de trabalho, muitos pensam em fazer um 

curso técnico para chegar ao mercado de trabalho, e alguns já têm até a ideia de 

uma vida acadêmica; então, você tem que estar orientando esses alunos também; é 

uma orientação no paralelo, dentro da questão da matemática. O que é que hoje em 

dia está se cobrando do aluno e o que se espera dele, que está saindo da escola 

esse ano. Então, tudo isso tem que ser repensado novamente. Só que isso acho que 

não modificaria, porque a gente falou em orientação curricular, falamos em uma coi-

sa ampla para a cidade, e aí cada um, na sua particularidade ,vai ter que resolver 

isso. Acredito que a orientação foi bem feita, mas volto lá, porque depois que entendi 

como ela foi montada e pensada, até então foi só algo que recebi e tinha que cum-

prir. 

 


	Pré textuais
	Textuais
	Pós textuais



