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FERNANDES, Sandra Farias. Reforma curricular na escola: análise do processo de 

implantação da Proposta Curricular no estado de São Paulo – Um novo olhar. 

 

RESUMO 

 

Esta tese tem como tema central a implantação da nova Proposta Curricular no estado de São 

Paulo de 2008 a 2010, em escolas pertencentes à Diretoria de Ensino de Santos. A partir da 

análise do momento de implantação da Proposta Curricular, foram delineados alguns 

subsídios para a reflexão desse processo. A pesquisa teve como objetivo específico identificar 

fatores facilitadores e dificultadores no processo de implantação, a partir da ótica de uma 

supervisora, com a intenção de analisar e apontar possíveis soluções. Para tanto, percorreu-se 

o caminho metodológico da abordagem qualitativa, na perspectiva de interpretar e desvelar as 

contradições e complexidades do objeto investigado, a partir de uma matriz crítico-reflexiva e 

ética. A pesquisa, mesmo sendo predominantemente qualitativa, traz dados quantitativos que 

se mostraram importantes, e que, por isso, foram levados em consideração. Cumpriram-se as 

seguintes etapas: observação realizada nas unidades escolares; análise de documentos legais; e 

entrevistas semiestruturadas com a direção das unidades, com os vice-diretores, com os 

professores coordenadores e com dois professores de Português e dois de Matemática de cada 

escola selecionada para a pesquisa. Tomando como base as entrevistas, as respostas foram 

tabuladas por fatores dificultadores e facilitadores do processo de implantação, buscando, 

também, identificar as condições em que a Proposta foi implantada nas escolas. O propósito 

foi o de contribuir para a pesquisa na área, trazendo a “voz” dos professores e gestores, que 

tiveram a oportunidade de, trabalhando diretamente com o processo de implantação da nova 

Proposta Curricular, apontar alguns caminhos que acreditam ter tido sucesso e outros que não 

foram tão bem-sucedidos, mas que, na análise de seus desacertos, permitirão encontrar 

direções para novas mudanças. À luz de uma matriz teórica que versa a respeito de uma 

escola para esse novo século, projetos inovadores, reformas curriculares e educacionais, 

processos de mudanças educacionais e currículo, os dados foram analisados e discutidos. 

Percebeu-se que o método de implantação do processo de mudança é muito mais importante 

para o sucesso do empreendimento do que a natureza da mudança desejada. Os sujeitos da 

pesquisa apresentaram como fatores facilitadores o trabalho em equipe e o papel do professor 

coordenador. Como principal fator dificultador, a estratégia de implantação, alegando que a 

Proposta Curricular em si representou menos desconforto do que o modo como ela foi 

implantada. Esses resultados permitem crer que as estratégias que não levam em conta as 

decisões locais de como colocar em prática novos projetos podem determinar se os 

professores assimilam e continuam a usá-las, ou se permitem que caiam em desuso. 

Felizmente, mesmo com bastante resistência, os professores e gestores não permitiram que a 

nova Proposta Curricular caísse em desuso.  

 

Palavras-chave: Currículo. Processo de mudança. Reforma curricular. 

  



 
 

 

FERNANDES, Sandra Farias. Curriculum reform in schools: analysis of the process of 

implementing the Curriculum Proposal in the state of São Paulo – A new look. 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is focused on the implementation of the new Curriculum Proposal in the state of 

São Paulo from 2008 to 2010 in schools belonging to the Board of Education of Santos. From 

the analysis of the timing of implementation of Curriculum Proposal, some elements for a 

reflection of this process were outlined. The research had the objective of identifying factors 

that facilitate or hinder the deployment process, from the perspective of a supervisor, with the 

intent to analyze and identify possible solutions. For that, it was travelled the methodological 

path of the qualitative approach, in the perspective to interpret and reveal the contradictions 

and complexities of the investigated object from a critical-reflexive and ethical matrix. The 

research, even though predominantly qualitative, brings important quantitative data, which 

were taken into consideration. The following steps were fulfilled: observation conducted at 

schools; analysis of legal documents; and semi-structured interviews with the direction of the 

units, with the deputy directors, with teachers-coordinators and with two teachers of 

Portuguese and two teachers of Mathematical in each school selected for the research. Based 

on the interviews, responses were tabulated by hindering and facilitating factors in the 

implementation process, seeking also to identify the conditions under which the Proposal was 

implemented in schools. The purpose was to contribute to research in the area, bringing the 

“voice” of teachers and administrators, who had the opportunity of working directly with the 

process of implementation of the new Curriculum Proposal, point out some ways they believe 

to have been successful, others that were not as successful, but in analyzing their mistakes, 

will find directions for further changes. In the light of a theoretical framework which deals 

about a school for this new century, innovative projects, curriculum and educational reform 

processes of educational change and curriculum, the data were analyzed and discussed. It was 

realized that the method of implementation of the change process is much more important to 

business success than the nature of the desired change. The subjects presented as factors that 

facilitate teamwork and the role of the teacher-coordinator. As the main complicating factor, 

deployment strategy, claiming that the Curriculum Proposal itself was less discomforts than 

the way it was implemented. These results allow us to believe that strategies do not take into 

account local decisions on how to put into practice new projects can determine if teachers 

assimilate and continue to use them, or allowed to fall into disuse. Fortunately, even with a lot 

of resistance, the teachers and administrators did not allow the new Curriculum Proposal fell 

into disuse. 

 

Key-words: Curriculum. Change process. Curriculum reform. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Quem nada conhece nada ama. Quem nada pode fazer nada compreende. 

Quem nada compreende nada vale. Mas quem compreende também ama, 

observa, vê... Quanto mais conhecimento houver inerente numa coisa, tanto 

maior o amor... Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao 

mesmo tempo, como as cerejas, nada sabe a respeito das uvas.  

(PARACELSO) 

 

Para a maioria das crianças da minha época, a entrada na escola acontecia quando 

completávamos sete anos de idade. Quando isso ocorreu, senti-me importante, com a certeza 

de que, naquele momento, iniciava-se a construção de meu futuro. Tinha a consciência de que 

estava em um lugar privilegiado, onde finalmente eu iria aprender a ler, escrever e calcular.  

O currículo, para mim, embora desconhecendo essa nomenclatura, era a grande 

surpresa. O que vou aprender? Como vou aprender? O que os professores fazem para ensinar 

as crianças? Curiosidades para as quais pensava, inocentemente, que obteria respostas 

imediatas.  

Estávamos no ano de 1961, período conturbado no cenário brasileiro: o presidente 

Jânio Quadros havia renunciado; seu vice, João Goulart, subia ao poder. No entanto, parecia 

que nada disso poderia nos atingir; o ritmo lento da vida no interior não se alterava. Quando 

terminei a escola primária, em 1964, passei pelo curso de admissão para ingressar no Ginásio 

(hoje, segundo ciclo do Ensino Fundamental). Foi realmente um ritual de passagem. A 

mudança não havia sido somente de prédio; tudo era diferente, os professores mais severos, 

mais distantes, cada um deles preocupado com sua disciplina, e nós, os alunos, tínhamos de 

entender e atender a todos. Meus questionamentos a respeito do que íamos aprender nessa 

nova fase da vida permaneciam. As mesmas questões ligadas, hoje tenho consciência, ao 

currículo, continuavam a ser revestidas de um grande mistério. 

Foi nessa época que as mudanças ocorridas no país começaram a dar sinal de 

interferência nas nossas vidas; o uniforme mudou, já não era tão despojado como o da escola 

primária, parecia mais uma farda de soldado do que um uniforme. O currículo do curso 

também mudou, e, pior, a vigilância no pátio da escola e nos corredores aumentava; a cada 

ano se tornava mais intensa. Estávamos em um governo militar em que as expressões 

“eleições” e “liberdade de comunicação” tinham sido excluídas das nossas aulas e do 

ambiente escolar. As disciplinas que faziam parte do nosso currículo foram modificadas sem 

grandes explicações. Nesse panorama, fui fazer o curso Científico, hoje Ensino Médio, 

concomitantemente com o curso Normal, que hoje chamamos de Magistério. 
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 Estávamos no ano de 1970, em plena ditadura militar. O discurso oficial se traduzia 

na ideia de que as medidas tomadas pelo governo visavam ao “bem-estar do povo” e ao 

“progresso”. O progresso, para uma jovem do interior, consistia em cursar uma universidade 

pública, ter a chance de conhecer outros lugares, onde as oportunidades poderiam ser maiores, 

considerando-se o horizonte limitado da pequena cidade do interior, e, finalmente, conseguir o 

tão sonhado diploma, que se revestia em passaporte para galgar a independência financeira, 

pois, naquela época, o diploma nos conferia certeza de trabalho. Foi dentro desse projeto, 

definido com o auxílio das disciplinas curriculares cursadas e o que as envolvia, que ingressei 

na Universidade de Brasília (UnB), no curso de Licenciatura em Matemática. 

 Em 1973, o país continuava nas mãos dos generais. O governo de Costa e Silva e, 

sobretudo, o governo de Médici caracterizaram-se pelo chamado “milagre econômico”, mas a 

inflação, fenômeno ilustrativo da instabilidade econômica causada pela situação, corroía a 

alma do povo (NADAI; NEVES, 1995). Aliada a essa situação, no governo do general Médici 

instalava-se a fase mais autoritária da ditadura militar, caracterizada pela violenta repressão a 

todos que se opunham ao regime e ao “milagre econômico”. Segundo Koshiba e Pereira 

(1995, p. 358), “[...] a ilusão de prosperidade encobria a tragédia da oposição e conferia 

grande prestígio aos tecnocratas”. Foi nesse cenário que cursei a UnB, sentindo a pressão 

sobre os estudantes, convivendo com o medo, com professores (principalmente os das 

disciplinas que cursávamos na Faculdade de Sociologia) sendo presos em sala de aula, 

desaparecendo, sem que ninguém pudesse comentar o ocorrido. Essa situação de mentiras, 

impunidade e repressão forjou, em meu espírito, uma postura de luta constante, sem aceitar 

imposições, sobretudo as ideológicas.  

Terminei o curso de Matemática em 1976, e, mais amadurecida, iniciei minhas 

atividades de professora, ministrando aulas em um colégio particular. Mesmo sem a paixão do 

estudante, não abdiquei dos meus ideais de juventude. Ingressei no mundo do trabalho sem 

perder o foco da construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Esse sentimento guiou 

o início de minha trajetória como professora e jamais me abandonou. 

 Retornando a São Paulo, prestei concurso público para professor da rede estadual de 

ensino do estado de São Paulo, em 1980. Casada e com duas filhas, ingressei no Magistério 

paulista em 1982, ministrando aulas de Matemática em uma escola da periferia, na cidade do 

Guarujá. Nesse momento, senti renascer, com força, os sentimentos forjados na minha 

trajetória estudantil, especialmente os de luta por oportunidades iguais para todos e de 

crescimento e acesso a um ensino de qualidade. Lembranças da minha infância e juventude no 

interior ressurgiram, e vislumbrei a oportunidade de trabalhar com aqueles jovens não só com 
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conceitos pertinentes à disciplina, mas também discutindo rumos que os auxiliassem a 

construir seus projetos de vida.  

Foi com tristeza que observei que as esperanças, e mesmo as oportunidades, para os 

jovens de uma cidade maior e mais desenvolvida talvez fossem inferiores às que tive como 

jovem de classe média, nascida em uma cidade distante da Capital. O mundo havia mudado, e 

não para melhor. Embora as evidências mostrassem que o diploma não mais conferia a certeza 

de trabalho e profissionalização, que não era verdade que o “estudo”, como diziam meus pais, 

era o melhor caminho para o crescimento espiritual e material, e a melhor forma de ascensão 

na sociedade, mesmo assim continuei acreditando e trabalhando, com meus alunos, dentro dos 

ideais nascidos na juventude.  

Em 15 anos convivendo com os alunos em sala de aula, muitos foram os desafios 

encontrados, sobretudo aqueles que visavam à modificação da prática docente, no sentido de 

promover o ensino voltado para a autonomia e a criatividade que se entrelaçava com as 

questões da minha infância. O que ensinar? Quais conhecimentos são importantes? Como 

ensinar?  

Em 1991, decidi fazer o curso de Pedagogia. Estava interessada em participar da 

administração escolar, e, antes mesmo de terminar o curso, por meio de um processo seletivo, 

passei a ocupar o posto de professor coordenador da escola. O desafio permanecia, focado no 

desenvolvimento do aluno, e o trabalho consistia prioritariamente na capacitação do professor 

no sentido de incentivar o seu comprometimento com a aprendizagem. Agora eu estava 

envolvida com as questões curriculares em sua totalidade, pois partilhava da angústia dos 

professores das diversas disciplinas do currículo, os quais se perguntavam: o que ensinar? 

Como ensinar? Quais conhecimentos são importantes? 

 Em 1998, ocupei o cargo de diretora em uma escola estadual de Ensino Fundamental 

e Médio também na cidade do Guarujá, por meio de concurso público realizado pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP). Foi como diretora que pude 

participar mais ativamente da vida escolar, observando e interferindo de acordo com as 

necessidades e possibilidades que a escola proporcionava. Foi um período no qual não passei 

um só dia em que não tenha sido procurada por alunos ou por seus pais, solicitando ajuda para 

colocá-los no mercado de trabalho. As necessidades eram as mais diversas, especialmente 

complementar a renda familiar e manter o jovem ocupado e longe da rua e da sedução que 

dela emerge. Enfim, a maioria dos jovens daquela comunidade, em determinada época de sua 

trajetória escolar, queria trabalhar, principalmente quando terminavam o Ensino Médio. Não 

foi apenas uma vez que ouvi deles a pergunta: “e, agora, o que eu vou fazer o ano que vem?”. 
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Expectativa de entrar no Ensino Superior não fazia parte do projeto de vida da maioria dos 

alunos, dado que se tratava de uma comunidade com baixo poder aquisitivo, sem condições 

de pagar para que seus filhos pudessem continuar os estudos, pois a gratuidade da Educação 

terminava naquele momento, no final da Educação Básica. Nossas escolas de Ensino Superior 

não eram (ou ainda não são) para alunos oriundos da escola pública. Neste momento de minha 

trajetória profissional, as questões curriculares e as do mundo do trabalho se chocaram de 

forma a deixar marcas em meu espírito. A impotência de resolver ou mesmo minimizar tal 

situação me angustiava.  

Em 2003, novamente por meio de concurso público, realizado pela SEE/SP, passei a 

ocupar o cargo de supervisora de ensino na Diretoria Regional de Ensino de Santos. Com uma 

visão um pouco mais ampliada do sistema de ensino existente na Baixada Santista, pude 

constatar que o problema por mim vivenciado era semelhante ao de outras diretoras de escolas 

da região. Os jovens, de maneira geral, ao final da Educação Básica, queriam ou precisavam 

optar por uma colocação no mercado de trabalho. 

Essa trajetória profissional e de vida me levou a alguns questionamentos que se 

converteram em incentivos para que eu continuasse meu percurso profissional e formativo. 

Nessa ótica, busquei ingressar em um programa de Mestrado em Educação para aprofundar 

meus questionamentos profissionais, visando a transformá-los em questionamentos de 

pesquisa. 

No caminho percorrido na pesquisa de Mestrado a respeito do Ensino Técnico de nível 

Médio e da inserção dos jovens no mercado de trabalho, obtive algumas respostas, mas as 

questões sempre repetidas em minha trajetória, “quais conhecimentos deveriam contemplar 

um curso de Educação Básica? Como deveriam ser abordados? Como colaborar na construção 

de uma escola para todos?”, ainda persistiam.  

No decorrer de minha trajetória profissional, trabalhei em todos os níveis de ensino, 

com crianças, jovens e adultos em diferentes escolas, algumas pertencentes a zonas 

periféricas, com altos índices de fragilidade social, e outras localizadas em zonas centrais da 

cidade. Nesses anos, participei de diversas reformas curriculares e reformas no sistema 

educacional, principalmente as realizadas a partir dos anos 1990, em diferentes funções: como 

professora de Matemática, como professora coordenadora, como diretora de escola, e agora 

como supervisora de ensino. Diferentes questionamentos surgiram no decorrer dessa 

trajetória: como ocorre a implantação dessas reformas? Que fatores a dificultam ou a 

favorecem? Por que não conseguimos reverter os problemas que afligem as escolas, 
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problemas esses que provocaram o que muitos teóricos chamam, na atualidade, de crise na 

Educação?  

Foi com esse propósito que continuei minhas pesquisas em um curso de Doutorado em 

Educação e Currículo, obviamente tendo a certeza de que não obteremos resposta a todos os 

questionamentos realizados em meu percurso profissional, mas que, por meio da análise do 

processo de implantação de um novo currículo nas escolas paulistas, poderemos ter a 

esperança de responder a algumas delas, principalmente as relativas aos problemas 

enfrentados por professores e gestores na implantação da referida Proposta Curricular. 

Assim, o objetivo principal desta nossa pesquisa para o Doutorado foi realizar uma 

análise do processo de implantação de uma nova Proposta Curricular no estado de São Paulo, 

de 2008 a 2010, identificando fatores facilitadores e dificultadores, a partir da ótica de uma 

supervisora de ensino.  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

São os passos que fazem os caminhos. 

(MÁRIO QUINTANA) 

 

No Brasil, existe uma forte crença no poder redentor da Educação. Teorias a respeito 

sustentam que mudanças nos sistemas educativos, somadas a uma renovação pedagógica, 

apontam para a solução de todos os problemas que enfrentamos atualmente, sobretudo os 

derivados do acelerado processo de modernização, com o surgimento de novas tecnologias, 

embora, nos últimos anos, nos deparamos com uma contradição que demonstra, por um lado, 

a desesperança nas possibilidades libertadoras da Educação, contrapondo-se, de outro lado, 

com o sentimento de urgência do conhecimento nas sociedades. 

Diferentes agendas políticas indicam que a introdução de programas inovadores nos 

sistemas de ensino, principalmente na área do currículo, seria uma solução para os inúmeros 

problemas enfrentados pela Educação. 

 Em 2008, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo iniciou o “Projeto São 

Paulo faz escola”, que buscava propor um currículo para os níveis de Ensino Fundamental II e 

Médio, com a finalidade de apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir para 

a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos.  

Para a concretização de seus propósitos, foram anunciadas duas ações. A primeira 

delas foi a de realizar um amplo levantamento do acervo documental e técnico-pedagógico da 

rede estadual. A segunda foi a de iniciar um processo de consulta a escolas e professores, para 

identificar, sistematizar e divulgar boas práticas existentes nas escolas paulistas. Na 

sequência, foi criado um site, com o mesmo nome do projeto citado, no qual professores e 

gestores acompanharam o processo de construção da nova Proposta Curricular. A referência 

para esse processo foi a Nova Agenda da Educação Pública do estado de São Paulo. 

Como supervisora de ensino, responsável pela Oficina Pedagógica na Diretoria de 

Ensino de Santos, acompanhei, junto com os professores coordenadores de cada disciplina do 

currículo, o processo de implantação
1
 da nova Proposta Curricular junto às escolas 

pertencentes à Diretoria de Ensino de Santos, a qual abrange os municípios de Santos, 

                                                           
1
 Processo de implantação e implementação. Segundo Abramowicz (1989), o processo de implantação refere-se 

à fase do desenvolvimento curricular que indica que o programa já foi experimentado e revisto em pequenas 

amostras (implementado) e está sendo estendido para a população alvo. A implementação é a fase do 

desenvolvimento curricular que indica que o programa se encontra em experimentação, em teste, isto é, sujeito 

à reformulação e sendo aplicado em pequenas amostras. 
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Cubatão, Guarujá e Bertioga, de 2008 a 2010. O termo acompanhar se justifica, tendo em 

vista que não nos competia propor ou testar o projeto, mas sim acompanhar a implantação e, 

em conjunto, participando do trio gestor
2
 (diretor, professor coordenador e supervisor), tomar 

as melhores decisões possíveis sobre o curso da ação a ser desencadeada no sistema. A 

implantação desse projeto passou a ser prioridade na política educacional da SEE/SP de 2008 

a 2010. 

Considerando que o processo de implantação dessa Proposta Curricular privilegiava a 

atuação do grupo de supervisão, estávamos diante de uma oportunidade única de, fazendo 

parte do grupo, entrar em contato e obter informações com toda a linha de supervisão do 

sistema estadual de ensino do estado de São Paulo, tendo em vista os inúmeros encontros 

promovidos pela SEE/SP, no sentido de contribuir com trocas de experiências entre outros 

grupos de supervisão em todo o estado. 

A partir da análise desse momento de implantação da Proposta Curricular, delineamos 

alguns subsídios para a reflexão desse processo, e, com base nesse cenário, a questão principal 

de nossa investigação foi a de analisar o processo de implantação de uma nova Proposta 

Curricular no estado de São Paulo, de 2008 a 2010, identificando fatores facilitadores e 

dificultadores para tal, a partir da ótica de uma supervisora de ensino.  

Esse processo, no dizer de Canário (2006, p. 51), foi realizado “[...] a partir da escolha 

de um ponto de vista [...]”, neste trabalho, a partir da minha ótica de supervisora de ensino. O 

fato de estarmos trabalhando em uma Diretoria de Ensino que engloba quatro municípios, 

com diferenças significativas entre si, mas comprometidos com o projeto de implantação da 

nova Proposta Curricular do estado de São Paulo, nos permite a oportunidade de reflexão 

crítica sobre o processo de implantação dessa nova Proposta. 

Nossa análise, com o propósito de obter um recorte no tempo, está focada no intervalo 

compreendido entre a sua implantação, no ano de 2008, até o final de 2010, ano que, segundo 

Fini (2009, p. 5), “[...] deixa de ser proposta e passa a ser o Currículo Oficial do Estado de 

São Paulo”.  

Não obstante o fato de a nova Proposta Curricular do estado de São Paulo destinar-se à 

Educação Básica, que compreende o Ensino Fundamental (ciclo II) e o Ensino Médio, nossos 

estudos foram direcionados apenas ao Ensino Fundamental (ciclo II).  

                                                           
2
 O termo trio gestor passou a ser usado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a partir da 

publicação da Resolução da Secretaria da Educação (SE) nº 70, de 27 de outubro de 2010, que atribuiu um 

novo perfil para a supervisão, mais relacionado à qualidade do ensino/aprendizagem, à gestão da escola e à sua 

identidade e proposta pedagógica, dessa forma participando mais efetivamente da vida escolar, além de 

assessorar, acompanhar e orientar os processos educacionais em implantação (SÃO PAULO, 2008a). 
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A pesquisa teve como objetivo específico identificar fatores facilitadores e 

dificultadores no processo de implantação da Proposta, a partir da ótica de uma supervisora, 

com o propósito de analisar e apontar possíveis soluções. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi a de abordagem qualitativa. Segundo 

Chizzotti (2010, p. 26), “[...] as pesquisas qualitativas não têm um padrão único, porque 

admitem que a realidade é fluente e contraditória [...]”, sendo que tal argumento contempla o 

panorama da realidade que procuramos pesquisar. O autor ainda coloca que “[...] os processos 

de investigação dependem também do pesquisador, sua concepção, seus valores, seus 

objetivos [...]” (CHIZZOTTI, 2010, p. 26), ratificando o nosso propósito de fazer uma análise 

a partir de nossa ótica como supervisora de ensino.  

Vale notar que, embora a pesquisa tenha sido predominantemente qualitativa, quando 

surgiram dados quantitativos e que se mostravam importantes, os mesmos foram levados em 

consideração. A pesquisa cumpriu as seguintes etapas: observação realizada nas unidades 

escolares; análise de documentos legais; e entrevistas semiestruturadas com a direção das 

unidades, com os vice-diretores, com os professores coordenadores e com dois professores de 

Português e dois de Matemática de cada escola selecionada para a pesquisa. Os dados 

coletados por meio das entrevistas foram tratados com base na análise de conteúdo. 

Nosso propósito foi o de contribuir para a pesquisa na área, trazendo a “voz” dos 

professores e gestores, que tiveram a oportunidade de, trabalhando diretamente com o 

processo de implantação da nova Proposta Curricular, apontar alguns caminhos que acreditam 

ter tido sucesso e outros que não foram bem-sucedidos, mas que, na análise de seus 

desacertos, permitirão encontrar direções para novas mudanças.  

Não realizamos uma análise macro do que a nova Proposta Pedagógica causou e/ou 

pretende causar no âmbito educacional. Entendemos, como Campos (2009, p. 281), que “[...] 

a pesquisa não pode fornecer respostas prontas aos sistemas de ensino”. A autora argumenta 

ainda que: “[...] seus resultados constituem elementos importantes a serem levados em conta 

nas decisões, mas não podem ser os únicos e nem podem ser incorporados sem mediações”.  

Com o acompanhamento e a observação dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

(professores, professores coordenadores, vice-diretores e diretores), foram realizadas as 

entrevistas. Com base nessas entrevistas com os professores e o núcleo gestor, organizamos as 

respostas, tabulando-as por fatores dificultadores e facilitadores do processo de implantação 

da Proposta Curricular do estado de São Paulo, buscando, também, identificar as condições 

em que a Proposta foi implantada na escola a partir da fala dos professores e gestores. 
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Para melhor compreensão, além deste capítulo 1, introdutório, dividimos este trabalho 

em mais cinco capítulos. 

Contemplamos, no capítulo 2, o contexto da pesquisa, discorrendo sobre um breve 

histórico das reformas curriculares paulistas a partir de 1990, trazendo uma explanação sobre 

o “Programa São Paulo faz escola” e uma explicitação da Proposta Curricular, além de 

algumas reflexões sobre a Proposta Curricular e sua implantação na Diretoria de Ensino de 

Santos.  

No capítulo 3, delineamos a fundamentação teórica. Iniciamos traçando um breve 

painel a respeito da Educação que queremos frente à que temos na atualidade. Na sequência, 

pontos centrais de um processo de implantação são discutidos, tendo em vista termos como 

hipótese que os problemas comumente enfrentados, que inviabilizam os projetos e as reformas 

educacionais, encontram-se muito mais no processo de implantação do que no projeto ou na 

reforma pretendida. Nesse sentido, discutimos alguns aspectos aos quais um projeto inovador 

precisa atender, pois a nova Proposta Curricular do estado de São Paulo foi apresentada à rede 

como sendo um projeto inovador. Finalizamos este capítulo com reflexões a respeito dos 

processos de mudança nas escolas e com um breve panorama a respeito dos caminhos 

percorridos pelo currículo até a atualidade, tendo em vista ser esse o universo que estamos 

abordando em nossa pesquisa. 

No capítulo 4, traçamos o nosso percurso metodológico. A abordagem qualitativa foi a 

metodologia escolhida para desenvolvermos a pesquisa. Como procedimentos, utilizamos: 

análise documental, observação participante e entrevistas com professores, professores 

coordenadores, vice-diretores e diretores. A seleção da amostra foi baseada em dados obtidos 

em publicações da SEE/SP. O cenário da pesquisa foram duas escolas situadas no Guarujá, 

um dos quatro municípios pertencentes à Diretoria de Ensino de Santos.  

No capítulo 5, apresentamos a análise e a discussão dos dados. Depois de reiteradas 

idas e vindas ao material de pesquisa, elaboramos um quadro (Quadro 6) contendo os 

indicadores e as categorias de análise, com o objetivo de analisarmos e discutirmos os dados 

obtidos. Após uma breve apresentação dos sujeitos da pesquisa, confeccionamos um segundo 

quadro (Quadro 8), contendo uma grade de análise, com o propósito de organizarmos a fala 

dos entrevistados. Essa grade foi dividida em dois eixos para atender à nossa questão de 

pesquisa (Eixo1 – Fatores dificultadores; Eixo 2 – Fatores facilitadores), e dois núcleos 

(Núcleo 1 – Núcleo dos professores; Núcleo 2 – Núcleo dos gestores). 

No capítulo 6, traçamos nossas considerações finais, destacando os principais fatores 

que dificultaram e os que facilitaram a implantação da nova Proposta Curricular no estado. 
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Destacamos, ainda, as contribuições deixadas pelos entrevistados no sentido de melhorar o 

processo, as quais, somadas à experiência vivida por nós junto ao grupo de supervisão e os 

membros da escola, podem colaborar para a tentativa de estabelecer diretrizes que venham 

subsidiar a continuidade dos debates sobre a implantação de programas educacionais mais 

profícuos. 
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

2.1 Breve histórico das reformas curriculares no estado de São Paulo a partir de 1990 

 

No Brasil, a partir de 1990, a Educação passou por significativas alterações na sua 

organização, no que tange à gestão do sistema de ensino, por meio de reformas na 

normatização, na administração, na definição de currículos nacionais, na constituição de 

sistemas de avaliação e no financiamento.  

À época, surgiu um discurso de modernização educativa e da qualidade de ensino, 

com o apoio do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). Sua proposta 

apresentava questões pertinentes à qualidade da formação do trabalhador como requisito para 

entrar no mercado competitivo, em uma época de globalização econômica regida por critérios 

de competências e competitividade. Tal política educacional seguia a cartilha de organismos 

internacionais como o Banco Mundial, cujas orientações se fizeram presentes na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96. Na verdade, a reforma 

educacional no Brasil teve o seu início com um grande número de ações, porém sem a 

destinação de recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento do ensino 

proposto (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003).  

 O presidente eleito (FHC) implantou um programa denominado “Acorda Brasil: está 

na hora da escola”, que, acompanhando o Plano Decenal de Educação para Todos, com a 

elaboração coordenada pelo Ministério da Educação (MEC) de 1993, dava prioridade ao 

Ensino Fundamental. Na época, por meio da Emenda Constitucional nº 14, que instituiu o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), ocorreu uma melhoria nas áreas mais pobres do país, mas houve perda 

dos padrões em centros maiores (LUIZ; SILVA, 2011). 

Nesse sentido, tanto a promulgação da LDBEN nº 9.394/96 como a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

ocorreram em consonância com a política vigente, portanto, centralizados em nível federal. 

Da mesma forma, na avaliação, foram criados processos de padronização, como o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para o Ensino Fundamental, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), para o Ensino Médio, e o Provão, para o Ensino 

Superior. 

Em consonância com o governo federal, em São Paulo, o governador Mário Covas 

(1995-2000) promoveu a primeira reforma educacional paulista na década de 1990. A SEE/SP 
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aponta a gestão como principal problema da Educação à época, responsabilizando-a por 

problemas de evasão, repetência e mau uso de recursos públicos, esquecendo-se do real 

problema, que foi a falta de investimentos na Educação. Tal reforma, materializada por meio 

do “Programa de Reorganização das Escolas da Rede Pública Estadual”
3
, deslocou o eixo do 

pedagógico para o administrativo e se implantou de forma autoritária, sem consultar os 

envolvidos no processo. Em seu discurso à Secretaria, à época, o governador apontou como 

diretrizes: 

1) racionalizar e otimizar os recursos disponíveis; 2) compor, de forma mais 

adequada a jornada de trabalho do professor com maior fixação do corpo 

docente em uma escola; 3) levar as escolas, em sua maioria, a funcionar em 

dois turnos diurnos, ou em dois turnos diurno e um noturno; 4) promover um 

melhor atendimento pedagógico às necessidades específicas de 

aprendizagem dos alunos, com a possibilidade de mobiliar as salas de modo 

mais adequado às faixas etárias, manter salas-ambiente, laboratórios e 

equipamentos diferenciados mais condizentes com o processo de ensino e a 

idade dos alunos; 5) recuperar salários e melhorar as condições de trabalho 

do professor; 6) implementar atividades de Coordenação Pedagógica mais 

coerentes com os processos de ensino em níveis etários específicos; 7) 

instituir um espaço de reflexão coletiva, voltado para a especificidade dos 

problemas de desenvolvimento e aprendizagem, em cada ciclo específico de 

estudos; 8) simplificar a gestão escolar (SÃO PAULO, 1996, sem 

paginação). 

 Mais uma vez, verificou-se um distanciamento entre o discurso e a prática, pois os 

resultados foram: o fechamento de escolas e salas de aulas; a demissão de professores; 

remanejamentos que dificultavam a vida de professores e de pais, que passaram a ter de levar 

filhos em escolas diferentes; e prejuízo para projetos pedagógicos integrados em escolas de 

Ensino Fundamental que mantinham ciclo I (1ª a 4ª séries) e ciclo II (5ª a 8ª séries). 

O projeto da Secretaria Estadual de Educação incluiu a criação de um sistema próprio 

de avaliação, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), articulado com o SAEB, ainda com o regime de progressão continuada 

implantado pela LDBEN nº 9.394/96. 

Pais, alunos, comunidade escolar, pesquisadores e entidades de classe mostraram-se, 

desde o início, contra o Programa de Reorganização, mas os protestos não foram suficientes 

para reverter o processo.  

Segundo Cação (2011, p. 3), esta etapa da Educação pública paulista, marcada pelo 

agravamento dos problemas decorrentes dessas medidas, desencadeou:  

[...] aumento do número de alunos por salas de aulas; baixos salários; falta 

de professores; sucateamento de infraestrutura e um novo problema, até 

                                                           
3
 Folheto publicado e distribuído pela SEE/SP às Escolas da Rede Estadual em meados de 1996, com o objetivo 

de esclarecer o Programa de Reorganização das Escolas da Rede Pública. 
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então desconhecido, a aprovação em massa dos alunos, resultantes da 

progressão continuada, rapidamente conhecida como progressão automática.  

De acordo com a mesma autora, os problemas decorreram das pressões existentes da 

SEE/SP, em busca de mudanças sem custos, frente aos índices desfavoráveis de reprovação e 

evasão apresentados em pesquisas realizadas pela própria SEE/SP e pelos dados do SARESP 

(CAÇÃO, 2011). 

A tão anunciada “Melhoria da Qualidade de Ensino” da nova política educacional da 

SEE/SP, por meio das mudanças nos padrões de gestão e racionalização organizacional, 

conseguiram muito mais excluir, sacrificando as precárias condições de trabalho nas escolas e 

comprometendo o processo de ensino e aprendizagem e as relações de trabalho existentes, 

tendo em vista as avaliações realizadas pelo SARESP, que apresentou, no período, resultados 

negativos (SÃO PAULO, 2013), demonstrando que, segundo a ótica de avaliação criada pela 

própria SEE/SP (o SAREP), não tinham ocorrido melhorias na qualidade da Educação no 

estado. 

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, o discurso de perfil 

neoliberal, que seguia pressupostos teóricos de organismos internacionais do antigo governo, 

foi substituído por um mais social. Foi criado um programa denominado “Uma escola do 

tamanho do Brasil”, que fez severas críticas ao governo anterior, principalmente no sistema de 

avaliação, acusando-o de dar mais importância ao produto do que ao processo (SAEB, ENEM 

e FUNDEF). Para superar a situação em que se encontrava a Educação, o governo federal 

traçou três diretrizes: qualidade social de Educação; implantação de um sistema de 

colaboração; e democratização da gestão. Lula deu ênfase à valorização dos profissionais da 

Educação como uma forma de superar os problemas educacionais, incentivou a formação 

inicial e continuada dos professores e manteve o FUNDEF até 2006, criando o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), a partir de 2007 (BRASIL, 2013). 

No estado de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin (2000-2002 e 2003-2006), 

com o propósito de acompanhar as mudanças ocorridas no plano federal, a SEE/SP criou o 

programa “Escola da Família”, e, nesse sentido, avançou no campo curricular com o princípio 

da inclusão. Um documento denominado “Política Educacional da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo” aponta que: 

A escola inclusiva é, enfim, a escola que se empenha em praticar um 

currículo que tem ligação com a vida, em acolher as crianças e os jovens, 

oferecendo-lhes condições para o desenvolvimento da autoestima, da 

autoconfiança e de um bom autoconceito, elementos indispensáveis para que 

construam suas identidades, situem-se na realidade e, sobretudo, elaborem e 

realizem com determinação seus projetos de vida (SÃO PAULO, 2002, p. 5). 
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Para garantir a agenda governamental e suas diretrizes e metas para a Educação, foi 

implantado, em 2003, um programa denominado “Teia do Saber”. Com base em informações 

colhidas pelas avaliações feitas pelo SARESP e pelo SAEB, são selecionados alguns temas 

para compor as ações desenvolvidas no Programa, como: alfabetização e letramento; 

alfabetização científica e matemática; a arte como conhecimento humano sensível-cognitivo; 

inclusão escolar – progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por competências, 

flexibilização da trajetória escolar; desenvolvimento curricular: o ensino centrado em 

conhecimentos contextualizados e ancorados na ação; escola democrática e plural – a marca 

do acolhimento; currículo e cidadania; entre outros (SÃO PAULO, 2013c). 

Ao final desse mandato, a SEE/SP criou a Escola de Tempo Integral, uma iniciativa 

muito bem recebida pela comunidade, mas que enfrentou, e ainda enfrenta sérios problemas 

relacionados com a articulação entre os conhecimentos acadêmicos e as atividades realizadas 

nas Oficinas Pedagógicas. 

No governo de José Serra (2007-2010), deu-se continuidade à política educacional 

mantida nos governos anteriores, sendo importante ressaltar que esses governos pertenciam ao 

mesmo partido político: o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

O governo atual, pressionado pelos problemas que vem enfrentando a Educação, 

consequência da própria política do PSDB, anunciou uma nova etapa para a Educação 

paulista, com foco na melhoria da qualidade do ensino público. O secretário de Educação à 

época declarou que: “São Paulo já venceu o desafio da inclusão, com 98,6% das crianças de 7 

a 14 e 90% dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola” (SÃO PAULO, 2013a). 

Para Dourado (2001), as reformas empreendidas a partir de 1990, pelo Estado, 

assentadas em bases que apregoam a modernização, a racionalização e a privatização, com 

vistas a atender às diretrizes impostas pelo mercado, configuram-se pela minimização do 

papel do Estado no que tange às políticas públicas. As políticas educacionais, sob esse prisma, 

“[...] são redirecionadas em sintonia com os novos padrões de regulação e gestão, e a 

educação vai perdendo a sua identidade como direito social” (DOURADO, 2001, p. 50).  

Podemos observar que tal enfoque vem perseguindo e trazendo danos para as escolas 

desde esse período até os dias atuais. 
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2.2 “Programa São Paulo faz escola” 

 

Em agosto de 2007, foi criado, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o 

“Programa São Paulo faz escola”, com foco na implantação de um currículo pedagógico único 

para todas as escolas da rede pública estadual. Com esse propósito, foi confeccionado um site 

com o mesmo nome, “São Paulo faz escola”, para apoiar o processo no sentido de consolidar 

esse currículo em mais de cinco mil escolas em todo o estado. 

Com base nos resultados do SAEB, hoje Prova Brasil, do ENEM e de outras 

avaliações realizadas em 2007, o governo do estado, por meio da SEE/SP, propôs um Plano 

Estadual de Educação, apresentando 10 ações a serem atingidas até 2010:  

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados;  

2. Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série;  

3. Redução de 50% das taxas de reprovação do ensino médio; 

4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries 

finais de todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental e 3ª série do ensino médio);  

5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do ensino fundamental e 

médio nas avaliações nacionais e estaduais;  

6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de ensino médio 

com currículo profissionalizante diversificado;  

7. Implantação do ensino fundamental de nove anos, com prioridade à 

municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 

8. Programas de formação continuada e capacitação da equipe;  

9. Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação 

escolar nos 30 municípios ainda centralizados;  

10. Programa de obras e melhorias de infraestrutura das escolas (SÃO 

PAULO, 2013a, sem paginação). 

Para a realização dessas metas, a SEE/SP propôs uma ação integrada com o objetivo 

de promover uma melhor organização do ensino no estado. Surgiu a chamada Proposta 

Curricular, que criou uma base curricular comum para todo o estado, propondo um mesmo 

currículo para os níveis de Ensino Fundamental II e Médio, alegando que tal procedimento 

tinha a finalidade de apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir para a 

melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. Argumentavam os mentores
4
 da 

Proposta que: 

                                                           
4
 “De acordo com as informações disponíveis no site da Secretaria, os educadores envolvidos na elaboração da 

nova Proposta Curricular foram: Coordenação Geral do Projeto: Maria Inês Fini; Concepção: Guiomar 

Namo de Melo, Lino de Macedo, Luiz Carlos Menezes, Maria Inês Fini e Ruy Berger; Produção das 

propostas das disciplinas e dos cadernos dos professores: Coordenação Geral: Ghisleine Trigo Silveira; 

Coordenadores de Áreas e seus Autores: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Coordenadores: Ângela 

Correa e Paulo Miceli; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Coordenador: Luiz Carlos Menezes; 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Coordenadora: Alice Vieira; Matemática, Coordenador: Nilson 

José Machado.” (RIBEIRO, 2009, p. 2, nota de rodapé 4, grifos do autor). 
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Esse processo partirá dos conhecimentos e das experiências práticas já 

acumulados, ou seja, da sistematização, revisão e recuperação de 

documentos, publicações e diagnósticos já existentes e do levantamento e 

análise dos resultados de projetos ou iniciativas realizados (SÃO PAULO, 

2008c, p. 3). 

Para a realização de seus propósitos, anunciaram duas ações. A primeira delas foi a de 

realizar um amplo levantamento do acervo documental e técnico-pedagógico existente na rede 

estadual. A segunda foi a de iniciar um processo de consulta a escolas e professores, para 

identificar, sistematizar e divulgar boas práticas existentes nas escolas de São Paulo. 

No intuito de viabilizar a implantação dessas metas pretendidas, o governo priorizou 

algumas ações: 

1. Implantação do projeto Ler e Escrever 

 Universitários bolsistas atuando como professores auxiliares nas séries 

iniciais de alfabetização para apoiar o professor regente e aprimorar 

sua formação profissional no ambiente de trabalho. 

 Formação continuada dos professores dentro da própria escola com 

uso da tecnologia da informação. 

 Distribuição de material de apoio didático-pedagógico para alunos e 

professores. 

 Avaliação bimestral dos alunos. 

 Estratégia de implantação: Em 2007, na Capital. Em 2008, expansão 

para a Grande São Paulo, e interior em 2009. 

 

2. Reorganização da progressão continuada 

 Implantação de ciclos de dois anos no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª séries) a partir de 2008. 

 Implantação de ciclos de dois anos no segundo segmento do Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries) a partir de 2009. 

 Implantação do Boletim Eletrônico dos alunos, que poderá ser 

acessado pelos pais através da Internet, em setembro de 2007. 

 

3. Currículo e expectativas de aprendizagem 

 Divulgação das propostas curriculares e expectativas de aprendizagem 

para todas as séries e disciplinas do Ensino Fundamental e Médio em 

setembro de 2007. 

 Consulta à rede e capacitação dos professores de outubro a dezembro 

de 2007, com a utilização da estrutura da Rede do Saber. 

 Implantação das orientações curriculares no planejamento pedagógico 

de fevereiro de 2008. 

 

4. Recuperação da aprendizagem 

 Etapas de recuperação intensiva dos conteúdos curriculares 

fundamentais: ao final do 1º ciclo (2ª série), ao final do 2º ciclo (4ª 

série), na 8ª série e no final do Ensino Médio. Implantação: 1º 

Semestre de 2008. 

 Adoção de procedimentos, estratégias e ação didático-pedagógica 

focados na recuperação da aprendizagem e na aquisição de conteúdos 

e competências requeridos nas etapas seguintes da vida escolar. 
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5. Diversificação curricular do Ensino Médio 

 A partir de uma base comum de conteúdos e competências, o 

estudante poderá optar por habilitações técnicas profissionalizantes. 

Implantação a partir de 2008. 

 Oferta, a partir de 2008, da modalidade “técnico em administração” 

em 20% dos cursos noturnos de Ensino Médio, em parceria com o 

Centro Paula Souza. 

  Parcerias com o setor privado para certificações parciais em 

computação e língua estrangeira. 

 

6. Educação de Jovens e Adultos 

 Organização do currículo em três níveis, com duração de 200 horas 

cada, em regime presencial para os professores e semi-presencial para 

os alunos. 

 Organização da oferta no Ensino Médio com apoio do TELECURSO 

2000 + 10 e do TELETEC, em parceria com a Fundação Roberto 

Marinho e o Centro Paula Souza. 

  Oferta de exames centralizados por meio do ENCCEJA. 

 Parcerias com as prefeituras para oferta do nível I correspondendo ao 

primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

 

7. Ensino Fundamental de 9 anos 

 Política de municipalização de 1ª a 4ª séries com controle de 

qualidade e supervisão da Secretaria de Estado da Educação, com 

vistas à implantação do Ensino Fundamental de nove anos, em regime 

de colaboração com os municípios. Implantação a partir de novembro 

de 2007. 

 

8. Sistemas de Avaliação 

 Realização, no mês de outubro, do SARESP 2007 com avaliação das 

seguintes séries: o Ensino Fundamental (1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries) o 

Ensino Médio: 3ª série. 

 A avaliação externa das escolas estaduais (obrigatória) e municipais 

(por adesão) permitirá a comparação dos resultados do SARESP com 

as avaliações nacionais (SAEB e a Prova Brasil), e servirá como 

critério de acompanhamento das metas a serem atingidas pelas 

escolas. 

 Participação de toda a rede na Prova Brasil (novembro de 2007). 

 Realização de programas de capacitação da rede para a participação 

no SARESP e na Prova Brasil, em setembro de 2007. 

 Capacitação dos professores para o uso dos resultados do SARESP no 

planejamento pedagógico das escolas em fevereiro de 2008. 

 Divulgação dos resultados do SARESP 2007 para todas as escolas, 

professores, pais e alunos em março de 2008. 

 

9. Gestão dos resultados e política de incentivos 

 Implantação de incentivos à boa gestão escolar valorizando as 

equipes. 

 O SARESP 2005 e as taxas de aprovação em 2006 serão a base das 

metas estabelecidas por escola. 

 Também serão considerados indicadores como a assiduidade dos 

professores e a estabilidade das equipes nas escolas. 

 Cada escola terá metas definidas a partir da sua realidade, e terá que 

melhorar em relação a ela mesma. 
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 As escolas com desempenho insuficiente terão apoio pedagógico 

intensivo e receberão incentivos especiais para melhorarem seu 

resultado. 

 As equipes escolares que cumprirem as metas ganharão incentivos na 

remuneração dos profissionais. 

 

10. Plano de obras e investimentos 

 100% das escolas com laboratórios de informática; 

 100% das escolas com materiais de apoio ao ensino de ciências; 

 100% das salas dos professores com computadores, impressoras e 

ambiente de multimídia; 

 Atualização e informatização de todas as bibliotecas escolares. 

 Garantia de condições de acessibilidade em 50% das escolas para 

atender alunos portadores de necessidades especiais. 

 Construção de 74 novas unidades, e reforma e ampliação de 77 

escolas (417 salas de aula). 

 Extinção das escolas com padrão Nakamura. 

 Recuperação e cobertura de 2.315 quadras de esportes. 

 Implantação de circuito interno de TV para segurança nas escolas 

(SÃO PAULO, 2013a, sem paginação). 

Com o propósito de criar condições e garantir a realização das ações estabelecidas, 

foram previstas cinco medidas: 

1ª) Criação da função professor coordenador e seleção de 12 mil professores 

até dezembro de 2007. 

2ª) Concurso para 300 novas vagas de supervisor de ensino e revisão de suas 

atribuições. 

3ª) Fortalecimento do papel do diretor da escola na liderança do processo de 

implantação do modelo de gestão. 

4ª) Criação de Grupo de Trabalho para implantar o Ensino Fundamental de 9 

anos. 

5ª) Criação de comissão organizadora do Plano Estadual de Educação (SÃO 

PAULO, 2013a, sem paginação). 

Essas metas e ações constituem o núcleo central da política desenvolvida pela SEE/SP 

a partir de 2008. Não iremos investigar a implantação ou não de cada uma delas, tendo em 

vista o nosso propósito estar voltado para os desafios enfrentados por professores e gestores 

em seu trabalho de docência e de gestão, no processo de implantação da nova Proposta 

Curricular em desenvolvimento no cenário educacional paulista a partir da ótica de uma 

supervisora de ensino.  

 

2.3 A Proposta Curricular 

 

A Proposta Curricular do estado de São Paulo é composta por um conjunto de medidas 

adotadas pelo governo estadual com relação à Educação Básica, que alterou o cotidiano das 

escolas públicas estaduais a partir de 2008, com o lançamento do “Programa São Paulo faz 
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escola”. Como parte da política educacional assumida pelo governo estadual, a reforma 

curricular integra o Programa de Qualidade na Escola (PQE). Tal Programa estabelece 

diretrizes para a organização curricular do Ensino Fundamental e Médio nas escolas estaduais, 

com vistas à reorganização curricular da Educação Básica como uma das ações que 

pretendiam atingir as metas de melhoria do processo educacional paulista. 

A Proposta Curricular do estado de São Paulo está fundamentada na Resolução SE nº 

76, de 07 de novembro de 2008, que dispõe a respeito de sua implantação. O texto legal 

explicita, para justificar as medidas ali constantes, que as mesmas foram tomadas:  

[...] à vista da necessidade de:  

estabelecer referenciais comuns que atendam ao princípio de garantia de 

padrão de qualidade previsto pelo inciso IX do artigo 3º da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96;  

subsidiar as equipes escolares com diretrizes e orientações curriculares 

comuns que garantam ao aluno acesso aos conteúdos básicos, saberes e 

competências essenciais e específicas a cada etapa do segmento ou nível de 

ensino oferecido (SÃO PAULO, 2008a, p. 165). 

A mencionada Resolução passou a deliberar que a Proposta seria destinada ao Ensino 

Fundamental e ao Ensino Médio, e que se constituiria em referencial para que as escolas 

elaborassem suas propostas pedagógicas, além de afirmar que a Proposta Curricular tem a 

finalidade de complementar e ampliar as Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como 

incorporar as propostas didáticas vigentes pelos professores em suas práticas docentes e visar 

ao efetivo funcionamento das escolas estaduais em uma rede de ensino. 

O texto legal, acompanhando as diretrizes pré-estabelecidas em nível federal, 

determinava que os componentes curriculares contemplados seriam: Língua Portuguesa, 

Artes, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Matemática, Ciência, Física, 

Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.   

A SEE/SP, no texto da referida Resolução, informava que a Proposta Curricular seria 

complementada com um conjunto de documentos que serão encaminhados às escolas. 

É importante observar que a nova Proposta Curricular do estado de São Paulo não teve 

o seu início a partir da promulgação da lei que lhe regulamentou (Resolução SE nº 76, de 07 

de novembro de 2008). Na verdade, desde o final do ano de 2007, já estavam sendo 

encaminhadas para toda a rede, pela Secretaria da Educação, pesquisas que foram respondidas 

por gestores e professores, a respeito das condições de aprendizagem, e, mais 

especificamente, pelos gestores, a respeito das condições físicas das escolas. 

No período compreendido entre os dias 18 de fevereiro e 30 de março de 2008, foi 

encaminhado às escolas um material intitulado “Jornal do Aluno”, organizado por diferentes 
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áreas, de modo a facilitar a compreensão do aluno, e uma “Revista do Professor”, com o 

propósito de subsidiar a aplicação das atividades propostas no referido Jornal. A Revista do 

Professor colocava literalmente que: 

[...] as habilidades que foram previstas para recuperar/consolidar; o modo de 

o professor se preparar para aplicar a aula; os recursos necessários; o modo 

de direcionar e motivar os alunos; o tempo previsto; o modo de organizar a 

classe para as tarefas; o modo de avaliar e corrigir os produtos da atividade 

(SÃO PAULO, 2008e, p. 13). 

 O Jornal do Aluno e a Revista do Professor foram subsidiados com orientações e 

vídeos tutoriais que apresentaram os princípios da organização do material. Esses momentos 

foram compartilhados pelos professores das diferentes disciplinas, professores coordenadores, 

diretor da escola e supervisores de ensino. 

 Após esse período, que se estendeu por 45 dias, chamado pela SEE/SP de recuperação 

inicial, os alunos passaram por uma avaliação, a qual não teve os seus resultados discutidos 

pelas escolas, pois eles não foram divulgados pela Secretaria. 

Posteriormente a isso é que passou a ser enviado, para os professores, para a equipe 

gestora e para a Diretoria de Ensino, um material contendo a Proposta Curricular das 13 

disciplinas do currículo.  

O primeiro material enviado às escolas foi um caderno intitulado “Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo”. Os temas que notadamente nos remetem às discussões a respeito da 

escola para um novo século foram subdivididos em: 

Apresentação 

1. Uma educação à altura dos desafios contemporâneos.  

2. Princípios com um currículo comprometido com o seu tempo. 

I. Uma escola que também aprende. 

II. O currículo como espaço de cultura.  

III. As competências como referencia. 

IV. Prioridade para a competência da leitura e da escrita. 

V. Articulação das competências para aprender. 

VI. Articulação com o mundo do trabalho.  

 

A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

1. A presença das Ciências da Natureza na sociedade contemporânea. 

2. A aprendizagem na área das Ciências da Natureza na Educação Básica. 

3. O que ensinar em Ciências, Biologia, Física e Química. 

 

A Matemática e as áreas do conhecimento 

Por que uma área específica para Matemática? 

 

A área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias 

 

A área de Ciências Humanas e suas Tecnologias (SÃO PAULO, 2008d, p. 

2, grifos originais). 
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O objetivo da Proposta Curricular é que todas as escolas do estado devem funcionar, 

de fato, como uma rede. Nesse sentido, a Secretaria da Educação passou a produzir e 

encaminhar às escolas subsídios que incidem diretamente não só em sua organização, como 

também na sala de aula. O propósito apresentado pela SEE/SP é de garantir uma base comum 

de conhecimentos e de competências para todos os alunos. 

O primeiro documento básico encaminhado às escolas apresentava princípios 

orientadores que, segundo os mentores da Proposta, iriam desencadear “[...] uma escola capaz 

de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais 

e profissionais do mundo contemporâneo” (SÃO PAULO, 2008d, p. 3). O documento situava 

a escola na sociedade do conhecimento e apontava os principais problemas enfrentados pelos 

jovens na atualidade, propondo orientações para a prática educativa, no sentido de que as 

escolas devem preparar os jovens para esse novo tempo, priorizando a competência de leitura 

e de escrita. A escola proposta e desejada pela Secretaria da Educação é definida como: “[...] 

um espaço de cultura e de articulação de competências e conteúdos disciplinares” (SÃO 

PAULO, 2008d, p. 3). Observa-se que esse pensamento vem ao encontro das discussões 

realizadas entre estudiosos da área (CANÁRIO, 2006; IMBERNÓN, 2000; RIGAL, 2000).  

O segundo documento integrante da Proposta Curricular denominava-se “Gestão do 

Currículo na Escola”. Essa publicação foi composta por dois volumes: Caderno do Gestor 1 e 

Caderno do Gestor 2. No ano de 2008, esse material foi dirigido às unidades escolares, sendo 

voltado aos dirigentes, diretores, professores coordenadores, assistentes técnico-pedagógicos e 

supervisores, com a finalidade de “[...] apoiar o gestor para que seja um líder e animador da 

implementação desta proposta curricular nas escolas públicas estaduais de São Paulo” (SÃO 

PAULO, 2008d, p. 4).  

O volume 1 foi especialmente produzido para o professor coordenador, com 

orientações expressas relacionando suas competências e responsabilidades. Nesse volume, a 

Secretaria da Educação assumiu que: “[...] a coordenação pedagógica constitui-se em um dos 

pilares estruturais da sua atual política de melhoria da qualidade de ensino e que os 

Professores Coordenadores devem atuar como gestores implementadores dessas políticas” 

(FINI, 2008, p. 6). A função do professor coordenador foi colocada, pela Secretaria da 

Educação, como centrada na gestão de qualidade do ensino oferecido pela escola, gestão de 

qualidade essa explicitada como: “[...] o esforço consciente dos sujeitos responsáveis pela 

escola para gerar mudanças, a partir da tomada de decisões sobre o planejamento, sua 

aplicação e avaliação” (SÃO PAULO, 2008d, p. 7). Nesse sentido, o papel do professor 

coordenador passa pela competência técnica, pela participação responsável e pelo 
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compromisso com os resultados educacionais efetivos e significativos, segundo as 

expectativas dos mentores da Proposta.  

O volume 2 continha os princípios básicos para a construção coletiva da proposta 

pedagógica da escola. Foram apresentados textos que tratam sobre o currículo, o 

planejamento e a avaliação. Os textos tinham a função de subsidiar o professor coordenador 

em sua prática para construir a proposta pedagógica que representa a identidade da sua escola 

em particular.  

 Para os mentores da Proposta Curricular, o ano de 2008 foi de implementação. Após 

os ajustes necessários, demandados pelas avaliações realizadas junto a professores e gestores 

da rede, a Proposta seria consolidada no ano de 2009. Nesse ano, foram elaborados e 

encaminhados à rede mais dois volumes do Caderno do Gestor – o volume 1 tratava da 

avaliação implantada, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP), e da organização da proposta pedagógica da escola, que deveria ser desenvolvida 

nos momentos de planejamento dos professores. O volume 2 era integralmente voltado ao 

SARESP 2008. No ano de 2010, uma edição especial do Caderno do Gestor tratou da 

violência na escola, tendo sido também encaminhado o Relatório do SARESP 2009. 

 A Proposta foi completada por um conjunto de publicações dirigidas aos professores e 

alunos. O Caderno do Professor foi organizado por semestre e por disciplina, contendo 

situações de aprendizagem no sentido de orientar o trabalho do professor no ensino dos 

conteúdos disciplinares específicos. Os conteúdos, habilidades e competências são 

organizados por séries, acompanhados de orientações para a gestão em sala de aula, para a 

avaliação e para a recuperação. Nos anos de 2011 e 2012, deu-se continuidade à Proposta, que 

passou a ser o Currículo Oficial do estado de São Paulo. 

 

2.4 A Proposta Curricular: algumas reflexões 

 

O texto da Proposta Curricular aborda a sociedade do século XXI como sendo produto 

da revolução tecnológica, que vem gerando um novo tipo de desigualdade ligada ao uso das 

novas tecnologias de acesso ao conhecimento.  

Segundo Hargreaves (2004), a sociedade do nosso século pode ser chamada de 

sociedade do conhecimento, pois sua ênfase está na informação e no conhecimento, de modo 

que o saber e o conhecimento são o ponto central. Nessa sociedade, o conhecimento é um 

recurso maleável, fluido, em constante processo de expansão e mudança. Uma característica 

marcante dessa sociedade diz respeito à globalização, que chega mesmo a transcender os seus 
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aspectos econômicos e tecnológicos, abrangendo o desenvolvimento humano, as expectativas 

sociais, o cuidado com o meio ambiente e questões axiológicas. Vale notar, ainda, que, nessa 

sociedade, deu-se uma mudança drástica da ênfase do capital físico para o capital humano e 

intelectual, com rapidez de adaptação. 

Realmente, é inegável que as tecnologias de comunicação, que mediam o acesso ao 

conhecimento e aos bens culturais, juntaram-se à já indesejável exclusão pela falta de bens 

materiais. Somado a esse fator, no Brasil, com o ensino obrigatório aliado à vontade dos 

jovens a ascender a níveis superiores de ensino, tem aumentado o número de estudantes com 

posse de um diploma de nível superior. Novas características, como a capacidade de resolver 

problemas, de trabalhar em grupo, de agir de modo cooperativo e de continuar a aprender, são 

cada vez mais valorizadas.  

Neste mundo, onde o conhecimento torna-se prioritário, a diferença será pautada pela 

qualidade da Educação recebida. E é nesse sentido que o documento da Proposta Curricular 

explicita a sua preocupação com a qualidade da Educação destinada a um número cada vez 

mais expressivo de crianças e jovens das camadas mais pobres da sociedade brasileira que 

estão tendo acesso à Educação pública. Alegam os mentores da Proposta que, “para que a 

democratização do acesso à educação tenha uma função realmente inclusiva não é suficiente 

universalizar a escola, é indispensável a universalização da relevância da aprendizagem” 

(SÃO PAULO, 2008d, p. 5). Ponto esse que apresenta concordância entre os estudiosos da 

área (ARROYO, 2011a, 2011b; PACHECO, 2001; RIGAL, 2000), pois somente uma 

Educação de qualidade para todos poderá evitar que as diferenças que constituem exclusões 

historicamente perpetuadas na sociedade brasileira não se repitam na Educação pública.  

Em seu texto, a Proposta Curricular discute aspectos relativos à aprendizagem, quando 

menciona a autonomia para gerenciar a própria aprendizagem, aprender a aprender, colocando 

os resultados de sua aprendizagem em intervenções solidárias. O texto faz uma alusão clara 

aos quatro pilares da Educação (aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a viver juntos 

e aprender a ser) colocados por Delors (2001, p. 85), quando sustenta “[...] como principal 

consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de 

toda vida, fundamentada em quatro pilares, que são, concomitantemente, pilares do 

conhecimento e da formação continuada”. 

Vivemos em uma sociedade complexa, com grandes diferenças econômicas, sociais e 

políticas, na qual a escola encontra-se frente à presença maciça de produtos científicos e 

tecnológicos, com uma diversidade de códigos e linguagens próprias. A apropriação desse 

conhecimento pode determinar a ampliação da liberdade de gerir a aprendizagem como 
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também pode produzir a exclusão daqueles que não têm acesso a essa realidade. Um currículo 

que atenda a esse contexto caracterizado pela mudança, sem dúvida, é um problema a ser 

criteriosamente estudado. 

Definindo o currículo como sendo o que dá conteúdo e sentido à escola, a Proposta 

Curricular elaborada pela SEE/SP aponta como princípios centrais:  

[...] a escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as 

competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de 

leitura e de escrita, a articulação das competências para aprender e a 

contextualização no mundo do trabalho (SÃO PAULO, 2008d, p. 6).  

Para os idealizadores da Proposta, um currículo comprometido com o seu tempo parte 

do princípio de que a escola precisa estar em constante mudança, tendo em vista estarmos em 

uma sociedade na qual a tecnologia gera um acúmulo de conhecimentos, de modo que não 

somente os alunos necessitam aprender, como também os docentes e a escola. Isso muda a 

concepção de escola que ensina para escola que aprende a ensinar. Alarcão (2001, p. 15) 

desenvolve o conceito de escola reflexiva como a que pensa e que se avalia em seu projeto 

educativo, e afirma que essa escola “[...] é uma organização aprendente que qualifica não 

apenas os que nela estudam, mas também os que nela ensinam ou apoiam estes e aqueles”. 

Continua a mesma autora, afirmando que se trata de “[...] uma escola que gera conhecimento 

sobre si própria, como escola específica e, desse modo contribui para o conhecimento da 

instituição chamada escola”. 

No texto da Proposta Curricular, podemos perceber que o termo “comunidade 

aprendente” está ligado ao trabalho coletivo. Esse trabalho está focado na equipe gestora 

como formadora dos professores e na responsabilidade de promover, entre os docentes, a 

reflexão e a problematização de seus conhecimentos sobre suas práticas. No entanto, 

pensamos como Paulo Freire (1996, p. 35): “[...] não se muda a cara da escola por um ato de 

vontade do secretário [...]”, é preciso muito mais, como o envolvimento dos professores, dos 

alunos, dos funcionários, dos pais e dos membros da comunidade nas decisões político-

pedagógicas. A escola inovadora é aquela que tem a força de pensar por si própria; no dizer 

de Alarcão (2001), uma escola reflexiva. 

O currículo é apresentado na Proposta Curricular como “[...] a expressão de tudo o que 

existe na cultura científica, artística e humanista, transposto para uma situação de 

aprendizagem” (SÃO PAULO, 2008d, p. 8). Além disso, o texto acrescenta que todas as 

atividades da escola são curriculares, ou não se justificariam no contexto escolar. O currículo 

pretendido pela nova Proposta está vinculado às competências e habilidades dos alunos, que, 

de posse das mesmas, poderão realizar uma leitura crítica do mundo, não apenas para se 
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integrar a ele, mas para que possam transformá-lo em um lugar melhor para se viver. Entre as 

competências, as da leitura e da escrita são prioridades, tendo em vista a centralidade da 

linguagem no desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Acompanhando a LDBEN nº 9.394/96, que deslocou o foco do ensino para a 

aprendizagem, em uma filosofia que passa da liberdade do ensino para o direito de aprender, 

os idealizadores da Proposta justificam que: 

Cabe às instâncias condutoras da política educacional nos estados e 

municípios elaborar, a partir das Diretrizes e dos Parâmetros Nacionais, 

Propostas Curriculares próprias e específicas, provendo os recursos 

humanos, técnicos e didáticos para que as escolas, em seu projeto 

pedagógico, estabeleçam os planos que, por sua vez, farão das propostas 

currículos em ação (SÃO PAULO, 2008d, p. 10).  

Cumpre notar que a Proposta Curricular apresentada pela Secretaria da Educação 

adota como competências para aprender as mesmas formuladas no referencial teórico do 

ENEM. São elas: 

 Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica; [...] 

 Construir e aplicar conceitos das varias áreas do conhecimento para a 

compreensão dos fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 

produção tecnológica e de manifestação artísticas; [...] 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações, 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema; [...] 

 Relacionar informações, representadas em diferentes formas e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente; [...] 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar 

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural [...] (SÃO PAULO, 

2008d, p. 14-15). 

Como já mencionamos, a Proposta está contextualizada na LDBEN nº 9.394/96, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e nas recomendações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Portanto, não só para o Ensino Médio, mas para toda a Educação Básica, a 

Proposta Curricular vem articulada ao mundo do trabalho, em uma referência ao trabalho 

como elemento que vincula a Educação à realidade. A centralidade do trabalho na Educação 

Básica decorre da convergência entre dois sentidos: “[...] como valor que imprime 

importância ao trabalho e cultiva o respeito que lhe é devido na sociedade, e como tema que 

perpassa os conteúdos curriculares, atribuindo sentido aos conhecimentos específicos das 

disciplinas” (SÃO PAULO, 2008d, p. 19). Nesse sentido, continuar a aprender é a 

competência mais importante que a Educação deste século necessita desenvolver. 
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É importante considerar que o momento que estávamos vivendo era polêmico, pois, ao 

mesmo tempo em que ansiávamos por uma mudança que promovesse melhorias na escola, a 

nova Proposta Curricular em implantação provocava dúvidas que esse fosse o caminho das 

mudanças esperadas. 

As dúvidas concentravam-se em dois sentimentos dicotômicos, uma vez que, ao 

mesmo tempo em que analisávamos o material que vinha chegando, e constatávamos que a 

sua qualidade era boa, com conteúdos pertinentes e uma apresentação de qualidade, assinada 

por uma equipe de professores com capacidade inquestionável, as dúvidas de como os 

professores das escolas iriam trabalhar com esse material, e, principalmente, como os alunos 

iriam desenvolver sua aprendizagem, persistiam e nos angustiavam, pois já tínhamos passado 

por experiências anteriores em que a produção de mudanças sem a participação e o 

comprometimento dos envolvidos não tinha obtido sucesso. 

Apesar das dúvidas, não tivemos muito tempo para reflexão, já que, passado o 

momento chamado pela Secretaria da Educação de diagnóstico (fevereiro de 2008), na 

sequência já recebemos uma enxurrada de materiais contendo a nova Proposta Curricular das 

diferentes disciplinas. Estávamos entre nosso compromisso individual e a responsabilidade 

institucional. A segunda opção saiu vitoriosa e passamos a trabalhar para que a implantação 

da nova Proposta Curricular em curso no estado ocorresse da melhor maneira que nossas 

possibilidades alcançavam.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

Quando pensamos em mudança, surge de forma imediata a relação com 

promessas e também com tensões. A mudança implica passar ou transitar de 

uma situação ou de um estado ou condição para outro. A mudança é uma 

viagem, uma passagem, uma virada que é tão animadora quanto ameaçante. 

(GRACIELA MESSINA) 

 

São inúmeras as pesquisas e publicações existentes a respeito de reformas curriculares 

e reformas educacionais, mas esta pesquisa, em especial, trata da reforma curricular do estado 

de São Paulo, em seu processo de implantação na Diretoria de Ensino de Santos, tendo como 

sujeitos da pesquisa professores e gestores em seus locais de trabalho. O foco se manteve na 

análise do processo e no levantamento dos aspectos facilitadores e dificultadores durante o 

processo de implantação da referida Proposta, a partir da ótica de uma supervisora de ensino. 

Nesse sentido, para manter um arcabouço teórico que permitisse a sustentação da análise, 

partimos de conceitos maiores que serviram como lentes para a investigação. Foram três os 

temas cuja reflexão nos ajudou em nossa análise: reformas curriculares, processos inovadores 

e processos de mudanças educacionais. 

Iniciamos com um breve painel a respeito das expectativas da escola para um novo 

século, tendo em vista ser esse o nosso território de pesquisa. Na sequência, buscamos uma 

interlocução com autores que definem projetos inovadores, visto que os mentores da nova 

Proposta Curricular do estado de São Paulo lhe atribuem um caráter inovador. Considerando 

que, historicamente, a nossa tradição pedagógica centrou a inovação na reforma de conteúdos 

e programas, passamos a discutir pontos de reformas curriculares e educacionais, que, por sua 

vez, nos conduziram ao estudo das possíveis consequências das mudanças no seio da escola. 

Como o nosso estudo está centrado no processo de implantação de uma nova Proposta 

Curricular, se fez necessário um rápido sobrevoo histórico e educacional a respeito do 

currículo. 

 

3.1 Uma escola para um novo século: o contexto 

 

Nas últimas décadas, diferentes reformas educacionais vêm varrendo os sistemas de 

ensino, sem apresentar uma resposta pertinente aos problemas que atingem de forma 

recorrente e intensa os sistemas escolares.  

Quando buscamos alternativas para o futuro, nada melhor do que refletirmos a respeito 

do passado. Embora nossas interpretações possam ser diversas, existe uma materialidade no 
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que já passou, no que foi vivido. No dizer de Imbernón (2000, p. 17), “o futuro vai sendo 

construído com peças do passado e do presente. A análise do passado permite-nos conhecer 

melhor nossa própria idiossincrasia e a do presente, prever uma situação do futuro provável 

(desejável ou não)”.  

Vivemos hoje um momento paradoxal. As reflexões a respeito de Educação nos levam 

à conclusão da existência de uma crise na escola (CANÁRIO, 2006; CARBONELL, 2002; 

RIGAL, 2000); em contrapartida, o século XX ficou marcado pelo triunfo da escolarização. 

Para Rigal (2000, p. 192), “o desafio atual é produzir modos de representar a escola que a 

associem a algum horizonte possível”. 

Para Sacristán (2000, p. 45), um aspecto essencial na Educação é ser projeto, e o 

projeto moderno de Educação prioriza a acumulação do saber que nos dá a imagem de 

mundo; “[...] o passado cultural é a fonte do presente e o material substancial do futuro ao ser 

refeito no presente”. Não há futuro sem raízes previamente assentadas sobre as quais se 

erguer. Nesse sentido, o pensamento moderno para a Educação busca o difícil equilíbrio entre 

o valor do conteúdo que precisa ser denso e relevante e a busca de sua apropriação 

significativa como saber.  

Canário (2006, p. 12) coloca que uma Educação para o futuro precisa ser “[...] 

entendida em um sentido amplo como um processo de conhecer e intervir no mundo, uma 

contribuição decisiva para que possamos encontrar uma saída para as questões de civilização 

que nos atingem”. Em sua reflexão, o autor aborda o problema de uma perspectiva que indica 

a necessidade de “[...] concepções e práticas educativas que valorizem uma função crítica e 

emancipatória, que permitam compreender o passado, problematizar o futuro e intervir de 

modo transformador e lúcido no presente” (CANÁRIO, 2006, p. 12). A proposta de Canário 

(2006) para essa escola do futuro seria uma reinvenção da escola e do ofício de professor, 

priorizando o questionamento crítico a respeito dos processos de ensinar e aprender da escola 

atual.  

Acredita-se que, por meio do pensamento crítico, podem ser obtidas contribuições 

para reinventar essa nova escola, em um exercício de autonomia intelectual que ultrapassa os 

limites do discurso hegemônico, em sua lógica da racionalidade instrumental que vigora nas 

atuais políticas educativas. O início do século XXI nos leva à celebração e à avaliação de 

como se encontra a Educação neste momento de transitoriedade e mudanças. A crise, segundo 

Rigal (2000, p. 171), no sentido que Antonio Gramsci lhe atribuía: “[...] momento no qual o 

velho está agonizando ou morto, e o novo ainda não acabou de nascer”, instala-se, trazendo a 

incerteza com a morte das velhas certezas. O marco histórico revela um momento de crise, 



 

42 

 

 

crise essa entendida como um território de fronteiras, onde o velho está em pedaços e o novo 

ainda está para ser esboçado. Portanto, a ideia principal é reinventar a escola, tendo na teoria 

crítica o fio condutor para a análise do que realmente se quer para essa nova escola. 

Nesse quadro, três preocupações centrais são apontadas para a orientação na reflexão 

da Educação e da escola para o século XXI: as preocupações ética, política e epistemológica. 

Pela preocupação ética, o pensamento transita pelo tipo de sociedade em que se quer viver e 

pela pessoa que se deve formar para essa sociedade; na preocupação política, o ponto central 

consiste em relacionar a Educação com as questões de construção, apropriação, legitimação e 

distribuição de poder na sociedade. Já na preocupação epistemológica, aponta-se a construção 

de um pensamento de ruptura e superação do dado, daquilo que é tido como verdadeiro. Na 

preocupação epistemológica, temos a proposição do uso de um dispositivo teórico totalizador 

que não venha a gerar categorias ontológicas ou olhares reducionistas homogeneizadores, 

mas, “[...] um recurso heurístico que permite tornar visível aquelas mediações, inter-relações e 

interdependências que formam as estruturas políticas e sociais” (ARONOWITZ; GIROUZ, 

1991 apud RIGAL, 2000, p. 173).  

Para pensar uma escola para a nova época, na perspectiva das preocupações elencadas 

anteriormente, a ética, a política e a epistemológica, será necessário analisar algumas 

concepções teóricas do pensamento moderno em suas vertentes: acrítica e crítica. Na vertente 

acrítica, temos, segundo Rigal (2000), duas dimensões: a conservadora e a lúdica. Na 

dimensão conservadora, a sociedade pós-industrial vê a história cumprida, terminada, na qual 

só é possível o hoje, e o presente não pode ser modificado. Na dimensão lúdica, tudo é 

aparente, espetáculo, cenário – o que se tem de real, e ao mesmo tempo efêmero, unicamente, 

é o texto e também a imagem. 

A vertente crítica prioriza a análise da produção social e histórica, pensa a pós-

Modernidade como uma etapa da Modernidade, como um projeto inacabado. Recupera a 

preocupação humanista, a ética da liberdade e da solidariedade; em síntese, preocupa-se com 

a emancipação, a autonomia e a igualdade do homem e da sociedade. Rigal (2000) coloca que 

a pedagogia que emerge da concepção crítica é fundada na convicção de que, para a escola, é 

uma prioridade ética dar poder ao sujeito social, facilitando-lhe a atribuição de sentido crítico 

ao domínio de habilidades cognitivas e técnicas. 

Essa escola surge de uma forma antagônica ao modelo dominante. Sua concepção é 

totalmente distinta do papel do Estado, da natureza da sociedade, da democracia e do papel 

dos sujeitos subalternos. Para Rigal (2000, p. 188): 
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[...] podemos pensar que a finalidade da escola do século XXI, pensada 

como “outra escola”, é construir uma cultura orientada para o pensamento 

crítico que pretenda dotar o sujeito individual de um sentimento mais 

profundo de seu lugar no sistema global e de seu potencial papel protagônico 

na construção da história. 

As mudanças que a nova escola democrática pretende são ligadas a objetivos que 

tenham papel relevante na formação de cidadãos enquanto sujeitos políticos para uma 

verdadeira democracia, ou seja, uma escola em que governados possam ser formados para 

serem governantes. 

Essa nova escola deve reivindicar o seu papel principal de educativa, negando os 

aspectos de visão empresarial, de gestão gerencial e de educandos como clientes. A relação 

ensino-aprendizagem deve manter a produção dialógica coletiva e de negociação cultural 

(FREIRE, 1985 apud RIGAL, 2000). O currículo, como produto de confrontos e negociações, 

deve ser oposto àquilo que é visto como um instrumento técnico desprovido de 

intencionalidade social e cultural. A constituição dos sujeitos sociais precisa ser baseada em 

uma pedagogia da diferença e pela igualdade. O professor deve ser requalificado, deixando o 

seu papel de mero transmissor para assumir o perfil de mediador, aproximando-se do 

intelectual transformador, crítico e emancipador (GIROUX, 1997). 

Vale notar que essa tarefa de construção da escola para o novo milênio não é isolada, 

ela requer atores coletivos, não só capazes de elaborar um novo discurso, mas também de 

consolidá-lo hegemonicamente e de globalizá-lo.  

Para Carbonell (2002, p. 16), se ocorrer investimento na concepção de ensino como 

serviço público e na renovação no seio da escola, e não apenas em vias secundárias, os alunos 

“[...] receberão uma aprendizagem sólida que lhes permite enfrentar criticamente as mudanças 

aceleradas da atual sociedade da informação e do conhecimento”. Tais mudanças permitirão 

que os educandos transitem com autonomia por essa nova realidade. 

Nessa perspectiva, um projeto inovador começa a ser delineado para a escola do novo 

século, que se encontra entre a Modernidade e a pós-Modernidade. No discurso da 

Modernidade, a escola situa-se no centro das ideias de justiça, liberdade e autonomia na 

construção do sujeito histórico, autônomo e livre. No entanto, a Modernidade não conseguiu 

desenvolver a ideia de uma sociedade livre e autônoma, e esse fracasso aponta no sentido de 

se pensar um novo projeto para a escola do futuro. 

Para Arroyo (2011b, p. 161), a inovação educativa “[...] busca suas virtualidades nesse 

campo de práticas, diálogos e rituais de que são agentes os sujeitos do ato educativo”, e no 

qual professores, alunos e família se redescobrem e redescobrem a escola. 
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Acreditamos na urgência em mudanças na escola, principalmente no reconhecimento 

social da importância do trabalho docente, acompanhado de melhoria nas condições materiais 

dessas instituições. Pensamos que a escola, sendo uma instituição que está inserida em uma 

comunidade social globalizada e em mudança, sofre influências constantes em suas 

prioridades e projetos para o futuro. Sabemos também que alunos, professores e os demais 

sujeitos pertencentes à comunidade escolar não são os mesmos de um passado recente. Para 

tanto, precisamos prepará-la para que, nos próximos anos, possa ser chamada não apenas para 

ocupar o espaço de apropriação do saber, de ser um lugar de aprender, mas sim para ser um 

espaço de busca de construção, de diálogo e confronto, prazer, desafio, conquista, enfim, para 

ser uma organização cidadã. 

 

3.2 Projetos inovadores 

 

 Os mentores da nova Proposta Curricular do estado de São Paulo lhe atribuem um 

caráter inovador. Mas o conceito de inovação é, por sua essência, polissêmico. Existe um 

grande universo de pesquisas que buscam dar conta desse conceito. Essa polissemia se faz 

presente entre as várias ciências que analisam esse conceito de inovação, bem como dentro de 

áreas específicas do conhecimento, ou seja, muitas teorias, muitos atores, cada um procura 

analisar e redesenhar, a cada época, o que é inovação. E essa questão torna-se ainda mais 

polêmica quando o foco passa a ser inovação educacional. 

No Brasil, o tema inovação educacional passou a ser discutido após os estudos 

realizados nos anos de 1980 por Walter Garcia (“Inovação educacional no Brasil”) e por 

Maria Amélia Goldberg e Maria Laura Franco (“Inovação educacional: um projeto controlado 

por avaliação e pesquisa”).  

Goldberg e Franco (1980 apud ABRAMOWICZ, 1989, p. 5) abordam o conceito de 

inovação educacional como “[...] um processo planejado e científico de desenvolver e 

implementar, no sistema educacional, uma mudança cujas possibilidades de ocorrer com 

frequência são poucas, mas cujos efeitos representam um real aperfeiçoamento para o 

sistema”. Em pesquisa desenvolvida para analisar o processo de implantação de um programa 

inovador, no quadro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Abramowicz (1989, 

p. 5) aponta a escolha dessa definição, alegando que: “[...] a inovação se justifica na medida 

em que pressupõe a existência de um sistema que propõe objetivos no contexto social”, um 

atributo que não está presente em outras definições pesquisadas a respeito de inovação 

educacional.  
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Para Souza e Martins (2012, p. 7), “conhecer e compreender propostas e práticas 

apresentadas como inovadoras implica em se ter o crivo de alguns parâmetros previamente 

elencados”. As autoras colocam como centrais os seguintes pontos: “[...] caráter intencional, 

sistemático, planejado, processual, abrangente e participativo das iniciativas denominadas 

inovadoras [...]”, significando que uma proposta inovadora tem o perfil definido de acordo 

com o local em que é implantada.  

Carbonell (2002, p. 19) coloca como definição aceitável para inovação: “[...] um 

conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de intencionalidade, que 

tratam de modificar atitudes, idéias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas”. 

Essas inovações apresentam, em uma linha renovada, projetos e programas, materiais 

curriculares, enfim, modificam a dinâmica da escola. 

O conceito de inovação educacional, para Canário (2006), é a capacidade de 

empreender ações articuladas dentro da escola e para a escola, de forma integrada entre seus 

agentes (alunos, professores e comunidades). Ainda para esse autor, uma inovação que possa 

ser aplicada na escola deve estar centrada nas ações de mudança e intervenção; para tanto, o 

foco do fazer educacional precisa estar centrado no ato de aprender e não de ensinar.  

Para Canário (2006), as políticas educativas das últimas três décadas foram conduzidas 

sob o signo da mudança deliberada, assumindo a feição de reformas e inovações. O autor 

aponta que o frequente insucesso dessas políticas tem a ver com a metodologia vertical e 

autoritária utilizada. Acredita, ainda, que, para a produção de mudanças qualitativas na escola, 

supõe-se a possibilidade de fazer dos professores produtores de inovações. Nesse sentido, a 

produção de uma inovação, em cada escola, assume a forma de um empreendimento coletivo.  

Carbonell (2002) aponta que as inovações curriculares são frutos de projetos de 

ensino-aprendizagem que se propõem a fugir de aspectos tradicionais da escola. Chegam 

mesmo a se tornar profundas mudanças ocorridas em dada instituição, em um determinado 

contexto, com determinadas finalidades. Para ele, as inovações curriculares são mudanças 

que, quando desenvolvidas em uma instituição, abrangem todos os níveis educativos, 

envolvem a comunidade escolar, propõem novas estratégias de ensino e aprendizagem, 

favorecem a pesquisa, incentivam o uso de novas tecnologias educacionais e proporcionam 

uma maior contextualização do aluno na sociedade em que vive. 

Masetto (2011, p. 17), ao abordar a inovação no Ensino Superior, sustenta que, em um 

paradigma curricular inovador, qual seja a construção do processo de aprendizagem, é 

necessário se orientar por alguns princípios, tais como os “[...] da autoaprendizagem e da 

interaprendizagem, da aprendizagem colaborativa, da aprendizagem por descoberta com 
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pesquisa e da aprendizagem significativa [...]”, princípios esses que são perfeitamente 

aplicáveis à Educação Básica.  

O autor assinala que, na atualidade, vinculados ao conhecimento, temos a 

aprendizagem significativa e o construtivismo (MASETTO, 2011). Tais processos são 

responsáveis pela proposta na qual o conhecimento precisa ser construído pelo aluno, pois 

este lhe atribui também um significado pessoal. 

A avaliação, nesse contexto, apresenta-se revestida de metodologias que valorizam e 

propõem a participação do aluno em seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, tanto a 

avaliação como as práticas pedagógicas diferenciadas são fundamentais para que um processo 

pedagógico inovador possa se consolidar e alcançar seus objetivos. 

Para Masetto (2011, p. 18), “os protagonistas de um currículo inovador por excelência 

são os professores e alunos. Seus papéis, atitudes e desempenho também devem ser 

modificados para se adaptarem a um currículo inovador”. Com certeza não é uma tarefa fácil, 

mas tem importância significativa dar continuidade e ampliar a pesquisa e a aplicação nesse 

campo de estudos. 

Masetto (2011) assume que um projeto, para ser inovador, precisa estar centrado na 

prática docente. Para que essa prática seja trabalhada em conjunto, por todos os professores, é 

necessário que a escola tenha uma proposta pedagógica coerente, ou seja, que ela seja o 

registro do planejamento coletivo e de um amplo processo de negociação com todos os atores 

da escola (gestores, professores, pais, alunos e funcionários). 

Nesse mesmo sentido, mas com foco na Educação Básica, Arroyo (2011b) destaca 

que, para uma proposta apresentar-se como inovadora, é necessário que se valorize o que os 

professores consideram como mais significativo em suas práticas. Embora o que seja decidido 

e formulado pelas políticas públicas, como a LDBEN nº 9.394/96, os PCNs e o FUNDEB, 

permita as inovações na escola, o principal papel nessas inovações escolares está destinado 

aos professores. 

Arroyo (2011b, p. 142) defende que inovação educacional na tradição crítica: “[...] é 

aquela que nos remete a questões mais amplas, que superam a visão normativa relativa ao que 

fazer e ao como fazer na escola e na sala de aula”. O autor ainda acrescenta que essas 

inovações nos remetem “[...] às motivações e às determinações, aos interesses políticos e 

ideológicos que configuram a construção social da instituição escolar” (ARROYO, 2011b, p. 

142). Dessa forma, supera a inocência das análises a respeito das escolas sobre o que 

transmite e das competências que ensina. Em síntese, supera a inocência do papel do 

conhecimento social e da cultura transmitida. Nessa perspectiva, o autor aponta que: 
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Inovar não significa apresentar modelos curriculares, definir parâmetros e 

depois treinar professores para que melhor transmitam os conteúdos tidos 

como mais contemporâneos, como mais adequados às exigências sociais e 

econômicas. Inovar é, antes de tudo, redefinir os critérios de seleção e de 

organização dos saberes escolares, mudar concepções, desenvolver nos 

professores consciência crítica, para que possam questionar o conhecimento 

tido como oficialmente válido e recriar criticamente os conteúdos que 

transmitem (ARROYO, 2011b, p. 142).  

Para Pacheco (2001, p. 151), “uma inovação curricular está ligada a mudanças que 

contribuem para a transformação e melhoria dos processos e práticas de ensino-aprendizagem 

e, consequentemente, para a confirmação do sucesso educativo dos alunos”. O autor coloca 

como central a seguinte questão: até que ponto as escolas, enquanto comunidades organizadas 

e educativas, têm autonomia para mudar? Pacheco (2001) ainda aponta a diferença entre o 

conceito de reforma, que é usado para mudanças estruturais, e o de inovação usual, 

empregado para as mudanças mais qualitativas. 

Carbonell (2002, p. 19), no sentido de estabelecer diferenças conceituais, esclarece 

que “as diferenças entre inovação e reforma têm a ver com a magnitude da mudança que se 

quer empreender”, não obstante as inovações se localizem nas escolas e as mudanças digam 

respeito a um sistema de ensino em seu conjunto. 

Em síntese, os conceitos de inovação apontados pelos autores estudados neste trabalho 

se interagem e se completam. Como o nosso propósito foi o de realizar uma análise do 

processo de implantação de uma nova Proposta Curricular no estado de São Paulo, 

identificando fatores facilitadores e dificultadores, a partir da ótica de uma supervisora de 

ensino, optamos pela concepção feita por Arroyo (2011b), tendo em vista seu pensamento vir 

ao encontro do nosso propósito de pesquisa, quando defende que a inovação na escola 

necessita estar muito mais centrada nas práticas educativas, na estrutura, nas relações 

escolares, nos tempos e espaços, nos rituais que dão concretude aos conteúdos intelectuais e 

formativos da escola, do que na reforma de conteúdos e programas. 

 

3.3 Reformas curriculares e educacionais 

 

As reformas educacionais realizadas nas últimas quatro décadas não foram capazes de 

produzir uma resposta adequada aos problemas que têm afetado os sistemas escolares de 

forma recorrente e intensa (CANÁRIO, 2006). Nesse contexto, deparamo-nos com um 

desequilíbrio acentuado entre o conhecimento técnico-científico e a imaturidade social e 

política, que, juntos, nos mostram a incapacidade de lidarmos com as novas demandas 
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trazidas da era da tecnologia da informação em seus diferentes aspectos. 

Popkewitz (1997, p. 23) demonstra a importância de estudar o passado nos processos 

de mudanças, tendo em vista que isso significa buscar “[...] interrupções, descontinuidades e 

rupturas da vida institucional [...]”, pois não há uma “sequência” nos acontecimentos nem 

personagens principais com pensamentos geradores de mudanças. Para o autor: 

Reforma é uma palavra cujo significado varia conforme a posição que ela 

ocupa, se dentro das transformações que têm ocorrido no ensino, na 

formação de professores, nas ciências da educação ou na teoria do currículo 

a partir do final do século XIX. Não possui um significado ou definição 

essencial. Nem tão pouco significa progresso, em qualquer sentido absoluto, 

mas implica, sim, uma consideração das relações sociais de poder 

(POPKEWITZ, 1997, p. 12). 

Ao refletir a respeito das reformas na América Latina, Candau (2011) entende que as 

reformas são utilizadas para legitimar projetos político-ideológicos concretos. E ainda discute 

o consenso em torno da compreensão da reforma como progresso e mudança, destacando-a 

como um processo de regulação social. Em função dessa compreensão, conclui:  

Os movimentos de reforma educativa nem sempre têm estado orientados ou 

têm contribuído para mudanças estruturais de nossas sociedades, ou 

alavancado processos democráticos e uma cidadania ativa e participativa. 

[...] eles têm servido mais para legitimar um determinado projeto político-

social que se tornou hegemônico em um dado momento histórico 

(CANDAU, 2011, p. 32). 

Para Pacheco (2001, p. 150) uma reforma educativa passa por “[...] uma transformação 

da política educativa de um país a nível de estratégias, objetivos e prioridades, transformação 

esta que pode ser traduzida por conceitos como inovação, renovação, mudanças e melhorias 

que têm como denominador comum a introdução de algo novo”, embora o autor concorde que 

não existe um pensamento homogêneo entre os estudiosos acerca do que realmente significam 

os diferentes conceitos.  

Nesse sentido, Werle (2010, p. 59) assevera que, quando estamos falando de reforma, 

inovação e mudança, estamos nos referindo a elementos diferenciados entre si. Para a autora, 

“reforma não é evolução no sentido de continuidade e progressividade, também não é 

alteração pontual/acidental, nem se caracteriza como uma mudança total”. Em sua análise, a 

autora conclui que: “[...] reforma não é, também, inovação, díspar em amplitude e relativa no 

que inova, na qual as alterações são incertas, visando melhoramentos amplos, nem sempre 

avaliados em sua dimensão de ética nem de justiça social” (WERLE, 2010, p. 59). A 

preocupação fundamental da autora é que essas noções estão pouco analisadas em seus 

fundamentos e em suas consequências práticas, correndo o risco de serem tratadas como 
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sinônimos entre si. Reforma, para Werle (2010, p. 50), é uma mudança ampla e deliberada, e, 

sendo assim, 

[...] as reformas estão ligadas a leis e projetos de domínio institucional. 

Embora não se possa mudar a Educação apenas pelos textos, os textos 

principais das reformas são desdobrados sob a forma de regulamentação que 

detalha procedimentos, operacionaliza formulações amplas, estabelece 

indicativos, apresenta encaminhamentos de ação. 

Brooke (2012), ao estudar reformas ocorridas em diferentes países, principalmente as 

realizadas a partir de 1990, observa que existe grande semelhança entre elas e que alguns 

elementos foram centrais em seus desencadeamentos, como a Conferência de Jomtien de 1990 

e o papel dos bancos de desenvolvimento internacionais. Em nível mais conceitual, significa 

uma análise da lógica da globalização e uma avaliação de sua importância na compreensão 

dos movimentos de reformas educacionais. 

As convergências entre essas reformas apontadas por Brooke (2012, p. 326) são: “[...] 

descentralizar a gestão, melhorar a qualidade, equidade e eficiência dos sistemas, dar maior 

autonomia e também cobrar maior responsabilidade da escola, investir mais e melhor na 

formação do professor e conectar a escola às demandas da sociedade”. O autor coloca como 

significativo o fato de 13 países da América Latina terem adotado sistemas de avaliação entre 

1990 e 1998, e aponta que “nas entrelinhas, percebe-se a ideia de que os governos começam a 

reconhecer a relevância de melhorar a qualidade da educação, pela sua conexão com a 

produtividade individual e a competitividade internacional” (BROOKE, 2012, p. 326). As 

reformas realizadas refletem a decisão tomada pelos países no sentido de garantir a 

competitividade entre seus pares. 

Para Gajardo (2012, p. 335): “[...] nas reformas da década de noventa foram definidos 

quatro eixos de políticas em torno dos quais desenharam estratégias, programas e projetos de 

inovação e mudança: o da gestão, o da qualidade e equidade, o do aperfeiçoamento docente e 

o do financiamento”. Para a autora, percebe-se um movimento por parte dos governos em 

reconhecer a relevância de melhorar a qualidade da Educação, no sentido de garantir a 

produtividade individual e a competitividade internacional. A qualidade passa a ser um 

ingrediente necessário à modernização e ao desenvolvimento. 

Segundo Brooke (2012, p. 13), o conceito de reforma educacional passa por: “[...] uma 

ação planejada em escala sistêmica, mas cujo conteúdo dependerá das circunstâncias 

históricas e locais”. O autor esclarece que essas reformas concentram-se na organização dos 

sistemas e nos seus procedimentos administrativos, como as reformas de descentralização da 

gestão e financiamento da Educação, e argumenta, ainda, que geralmente apresentam um 
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processo de implementação mais rápido, tendo em vista que as mudanças seguem os 

caminhos da legislação e os controles de hierarquia educacional. 

As reformas curriculares, segundo Brooke (2012), são mais complexas, pois objetivam 

mudar, acima de tudo, as práticas de ensino. Para o autor, “essas reformas dependem de 

mudanças, até radicais no comportamento dos professores; entram em cena múltiplos fatores 

subjetivos, incluindo a cultura da profissão e da escola e a estrutura dos incentivos 

institucionais” (BROOKE, 2012, p. 12).  

Candau (2011, p. 38) afirma que as reformas curriculares visam à melhoria da 

qualidade na Educação, apontando que:  

A reforma curricular constitui elemento fundamental das estratégias voltadas 

para a melhoria em educação. Diferentes países têm vivenciado ou estão em 

processo de implantação de reformas curriculares. Entretanto, essas reformas 

têm sido desenhadas, em geral, de modo centralizado e vertical, 

privilegiando o papel do especialista e consultores internacionais, com 

conteúdos definidos de forma homogênea e prescritiva para toda a nação. 

Nessa perspectiva, quando estudamos os aspectos relacionados ao contexto político e 

educacional que influenciaram as mudanças curriculares que ocorreram nas disciplinas 

escolares, não podemos considerá-los como pontuais e estáticos, mas sim como o resultado de 

pensamentos, de preocupações e de acontecimentos e embates em diferentes momentos 

históricos.  

Calhoun e Joyce (2012, p. 45), ao refletirem a respeito de mudanças no paradigma 

escolar do passado e do presente, alegam que: “durante muitos anos, o método mais visível de 

melhoramento escolar era a geração de programas curriculares por centros de pesquisas e 

desenvolvimento situados além da esfera dos distritos escolares, então seguida pela 

implementação desses programas nas escolas”. Os autores se referiam ao clássico método 

P&D (Pesquisar/Desenvolver/Implementar/Disseminar) adotado nos Estados Unidos da 

América (EUA), que usualmente incluía: a participação na elaboração dos programas, de 

pesquisadores e especialistas de uma determinada área curricular ou campo de estudos; a 

utilização de profissionais das escolas para analisar os materiais, e também para experimentar, 

na prática, os documentos, procedimentos, estratégias específicas e o programa como um 

todo, sem, entretanto, conceder-se a esses profissionais a condição de principais elaboradores 

do programa; a elaboração de currículos aprofundados e meticulosamente explicados; o 

estudo de bases de conhecimentos tanto internas quanto externas ao contexto educacional para 

a produção de informações, de estratégias de ensino e de materiais capazes de facilitar as 

interações entre os alunos e esses currículos; a manutenção de um elevado nível de qualidade 

dos materiais dos programas, com uma ênfase na precisão dos conteúdos e nas estratégias de 
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ensino que levassem os alunos a engajarem-se com os currículos como se fossem jovens 

acadêmicos das áreas em questão; o cuidado nos testes práticos dos materiais curriculares e 

das estratégias didáticas dos programas; e a disseminação somente de programas que 

comprovadamente exerceram efeitos positivos sobre os alunos (CALHOUN; JOYCE, 2005 

apud BROOKE, 2012). O ponto central do programa P&D era elaborar projetos voltados para 

o aperfeiçoamento das habilidades e a aprendizagem dos alunos. 

No Brasil, a política curricular apresenta características próprias, mas acompanha o 

marco global que atribui ao currículo um papel de relevo nas transformações dos sistemas 

educacionais. Para Moreira e Macedo (2011, p. 13), ao compararmos recentes reformas nos 

EUA, na Grã-Bretanha, no Brasil e na Argentina, encontramos pontos comuns que podem ser 

vistos como tendências internacionais, tais como:  

a) adoção de um modelo centralizador de currículo coexistente com 

processos de desregulação de outros aspectos da educação; b) recursos e 

equipes de notáveis para a definição do conhecimento oficial; c) elaboração 

de propostas detalhadas, extensas e complexas; d) associação do currículo 

com um sistema nacional de avaliação.  

É importante observar que, segundo Calhoun e Joyce (2012), na atualidade, é pouco 

reconhecido que os principais projetos de reformas educacionais bem-sucedidos tenham 

envolvido um grande número de professores que ajudaram a elaborar os materiais e os 

testaram em um primeiro momento em suas salas de aulas. Nas atuais reformas, o que se 

constata é que o pacote de ações chega às escolas sem a participação dos professores, seus 

principais atores. 

Refletindo a respeito dos textos das atuais reformas, podemos observar que as 

propostas, em sua maioria, apontam que a Educação, com qualidade, seja para todos. Em 

contrapartida, não se pode deixar de perceber que estão latentes nas reformas empreendidas 

mecanismos de ajustes econômicos, com a diminuição do sistema estatal, o desaparecimento 

do Estado educador e o protagonismo do mercado.  

Nesse contexto, nota-se que o objetivo estratégico econômico transforma-se no 

principal, e o político em subordinado, o que significa, na prática, formar agentes econômicos 

em vez de cidadãos. Em geral, o discurso das reformas apresenta uma proposta instrumental e 

técnica, na qual as questões de política, as tomadas de decisões e os interesses sociais são 

tratados de uma forma gerencial, de eficiência e produtividade. A lógica do controle técnico 

refere-se aos pontos existentes na estrutura física do trabalho e torna o trabalhador um 

acompanhante do instrumento técnico. Essa lógica na escola afeta a autonomia do professor e 

os critérios de avaliação passam a ser definidos por atores sociais e instrumentos externos, 
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reduzindo o professor a um adestrador. Segundo Rigal (2000, p. 184): “na América Latina, tal 

desqualificação foi acompanhada por uma notória proletarização do professor”. Nesse 

sentido, no decorrer do processo de implantação das reformas, o professor, que anteriormente 

estava ligado ao suposto Estado do bem-estar, apresenta-se associado ao mercantil e ao 

instrumental, construindo, em consequência, um perfil fragmentado. Para retomar a sua 

identidade, o professor necessita assumir um papel mais ajustado dentro do projeto 

hegemônico da modernidade.  

Para Hernández (1998, p.11), o que se observa no Brasil e também em países da 

América Latina é que reformas escolares, para poder falar em mudar a escola, “[...] 

necessitam de uma série de condições materiais e de recursos que permitam realizar com 

dignidade o trabalho docente”, pois, sem que professores recebam um salário justo e possam 

deixar de trabalhar em diversas escolas para completar sua jornada de trabalho, será difícil 

operar mudanças nos ciclos educativos que levem em conta as transformações ocorridas nos 

jovens na sociedade. 

A reforma na escola na atualidade está sendo pensada em termos de eficácia, o que 

resulta em uma confusão entre qualidade da Educação e rendimento escolar. Para Rigal (2000, 

p. 185): “a qualidade é garantida com condições institucionais e laborais aptas para realizar o 

processo de ensino-aprendizagem com currículos que levem em conta a diversidade cultural, 

com uma capacitação docente permanente”.  

Para Canário (2006, p. 91), as tentativas de mudar a escola têm sido marcadas de 

realizações de vastos e ambiciosos programas de reformas conduzidas de “cima para baixo”, 

de forma autoritária e utilizando o Estado para produzir mudanças de modo coercivo, por 

meio da produção de leis. Historicamente, grande parte dessas mudanças fica no papel, nos 

reafirmando que não é possível mudar a sociedade, e, portanto, a escola, por decreto.  

O que podemos perceber, nas reformas empreendidas atualmente, é que a concepção 

de projeto curricular não é democrática, apresentando-se em uma perspectiva de racionalidade 

técnica, com a presença de especialistas externos no papel de guia de planejamento educativo 

e controle sobre o processo de avaliação. Os saberes transmitidos são propostos por objetivos 

que não são colhidos na base do sistema, em uma apropriação crítica dos interesses dos 

sujeitos da escola, tornando-os passivos e adaptados. Em um olhar economicista, o 

neoliberalismo confunde cidadão com cliente ou com consumidor, denotando desprezo pelas 

atuais lutas em favor da cidadania, pela não submissão ao mercado e pela democracia. 

Na esteira desse pensamento, concluímos que as diretrizes das reformas dos sistemas 

de ensino no Brasil, desde os anos de 1990, indicam a necessidade de se redirecionar as 
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prioridades e os eixos das agendas políticas educacionais, visando a atender às novas 

demandas do mundo do trabalho. A estrutura vigente nos sistemas de ensino acompanha o 

modelo das sociedades industriais dos países em desenvolvimento. As mudanças em curso 

têm apontado em dois sentidos; um tende para a necessidade de reforma na estrutura e nas 

funções dos sistemas de ensino, no currículo e na formação dos profissionais da Educação; 

outro tem mantido as concepções tecnicistas de Educação, apostando que a eficiência e a 

eficácia desses sistemas serão conquistadas por meio da ampliação do processo de 

estruturação da avaliação dos resultados obtidos pelas escolas e pela implementação de 

descentralização administrativa e financeira, compreendendo essa dinâmica como a possível 

delegação de autonomia à rede de escolas (MARTINS, 2005). 

Para Campos (2010, p. 3), as reformas educacionais que vêm sendo introduzidas no 

Brasil e em diversos outros países adotam metas e estratégias comuns, com algumas 

diferenças, de acordo com o tempo, o espaço e os ajustes entre contextos políticos e sociais. 

Tal procedimento apresenta traços estruturantes, com as seguintes características: a opção 

pela descentralização da gestão: municipalização ou “provincianização” das redes escolares, 

conforme o país e a autonomia das escolas; mudanças nas formas de regulação, substituindo 

as tradicionais estruturas hierarquizadas e burocráticas de supervisão por novas formas de 

controle, que associam maior autonomia nas pontas do sistema e avaliações centralizadas de 

resultado; adoção de currículos nacionais, os quais, ao mesmo tempo em que defendem a 

flexibilidade e o espaço para a diversidade local, contêm parâmetros que direcionam os 

critérios dos sistemas centralizados de avaliação; introdução de mecanismos do tipo “quase 

mercado” na operação dos sistemas, utilizando a competição e a segmentação na oferta de 

serviços educacionais; relativização do papel do Estado no financiamento da Educação, com 

incentivo às chamadas parcerias com empresas e entidades da sociedade civil e apelo à 

participação das famílias na manutenção das escolas; centralidade da questão da formação de 

professores, especialmente da formação em serviço, ao lado de uma fragilização das formas 

de organização da categoria docente; e ênfase na participação da comunidade e das famílias 

na escola, ao mesmo tempo em que se introduz a possibilidade de escolhas individualizadas 

dos serviços educacionais, em que as famílias são consideradas como consumidoras.  

Segundo a autora, a lista é extensa e cada aspecto apresentado pode se desdobrar em 

outros. Ao mesmo tempo em que estão intrinsecamente ligados, acrescenta que tais aspectos 

são consistentes e respondem aos principais problemas da Educação “[...] percebidos de 

maneira bastante intensa por administradores, professores e alunos e verificados por técnicos 
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e pesquisadores ao longo dos últimos anos, tanto nos países desenvolvidos como em países 

em desenvolvimento” (CAMPOS, 2010, p. 3).  

Nesse sentido, a autora salienta as coincidências existentes entre propostas que têm 

origem e orientações ideológicas bem diferentes, e, como exemplo, menciona:  

  A descentralização da educação é advogada pelos defensores de um poder 

local de caráter democrático, que possa responder mais de perto as demandas 

populares, na direção de projetos educativos participativos e abertos às 

necessidades das comunidades próximas. Numa direção diversa, a definição 

de um currículo nacional é uma reivindicação antiga, no Brasil, de grupos de 

educadores que lutam por uma escola única, aberta a todos e que 

proporcione às novas gerações o acesso a uma base comum de 

conhecimentos e valores, necessária para a construção de uma nação 

democrática (CAMPOS, 2010, p. 3). 

Discute ainda o fato de que as reformas atingem países em diferentes estágios de 

desenvolvimento, alegando que certamente serão diferentes os efeitos da implantação dessas 

reformas em países “[...] que já universalizaram a Educação Básica em patamares de 

qualidade razoáveis ou em um país como o Brasil, que atingiu 95% de cobertura na educação 

obrigatória somente na última década e ainda convive com níveis de qualidade na educação 

muito baixos” (CAMPOS, 2010, p. 4). 

Em diretrizes gerais, as últimas reformas educacionais no Brasil apresentaram uma 

redução nos gastos públicos na área social. Segundo Saviani (2007, p. 5): “os direitos sociais 

conquistados a duras penas pelo povo brasileiro hoje são classificados como ‘custo Brasil’”. 

Além da redução dos gastos públicos na área social, tais reformas apresentam como diretrizes 

centrais: tornar o Estado mais eficiente na gestão das verbas públicas, favorecendo as 

atividades privadas, bem como privatizar a Educação e os serviços públicos, com forte 

influência e financiamento de organismos internacionais como o Banco Mundial, o Bird, entre 

outros. Nesse cenário, o Estado paulatinamente vem se desobrigando da Educação pública 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003).  

Para Dourado (2001), as reformas empreendidas pelo Estado, assentadas em bases que 

apregoam a modernização, a racionalização e a privatização, com vistas a atender às diretrizes 

impostas pelo mercado, configuram-se pela minimização do papel do Estado no que tange às 

políticas públicas. As políticas educacionais, sob esse prisma: “[...] são redirecionadas em 

sintonia com os novos padrões de regulação e gestão, e a educação vai perdendo a sua 

identidade como direito social” (DOURADO, 2001, p. 50).  

O discurso que fundamenta a necessidade de reformas educacionais na atualidade 

mostra a necessidade de se elevar os níveis de eficiência e competitividade dos sistemas de 

ensino. O mau desempenho da rede de escolas tem sido apontado por meio de baixos 
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rendimentos escolares, medidos por testes padronizados de exames em nível estadual e 

federal. Nesse sentido, Carnoy e Castro (2012, p. 234) lembram que: “a qualidade do ensino 

não melhora com reformas financeiras, e sim quando se dá ênfase a um maior aproveitamento 

e aos recursos necessários para chegar-se a isso”. Em resumo, as reformas indicam a 

necessidade não somente de mudança nas estruturas, mas também nas funções dos sistemas 

de ensino, no currículo e na formação inicial e continuada dos profissionais da Educação. 

 

3.4 Processos de mudança educacional 

 

No campo de avaliação de políticas públicas, é comum observar estudos e pesquisas 

que documentam a ineficácia de ações governamentais, seja porque a política adotada foi 

parcialmente desenvolvida ou porque foi abandonada após a primeira fase de implantação. 

No Brasil, é procedimento habitual, ao início de um novo governo, abandonar, mesmo 

que de forma sutil, os programas implantados no governo anterior, e apresentar uma nova e 

redentora proposta, sobretudo na área educacional. Pode-se observar, em um período de 

aproximadamente 50 anos, que diferentes abordagens sobre reformas educacionais tentam 

responder à seguinte pergunta: por que é tão difícil mudar os sistemas educacionais em seus 

aspectos fundamentais?  

 Para Brooke (2012), estamos frente à impossibilidade de dar exemplos de todos os 

métodos de análise de como as reformas se instalam (ou não) no seio dos sistemas. O autor 

observa que poucas foram as mudanças reais ocorridas, embora, no momento atual, tenha 

alguma esperança nas novas estratégias de reformas apresentadas. “Refiro-me às tendências 

descritas nas frases: ‘School-based reform’ (reforma a partir da escola) e ‘School 

improvement’ (melhoria escolar)”, que tratam de mudanças em larga escala, a partir da 

criação das necessárias condições para que as escolas administrem suas próprias mudanças 

(BROOKE, 2012, p. 443). 

 Segundo Fullan (1992) e Brooke (2012), o estudo sistemático dos processos de 

mudança na escola iniciou-se a partir da década de 1960, nos EUA, com o investimento do 

governo federal nos programas curriculares desenvolvidos a partir da Lei de Educação e 

Defesa Nacional, aprovada sob a sombra do Sputnik
5
. As primeiras pesquisas sobre as 

                                                           
5
 Em outubro de 1957, a União Soviética enviou o satélite Sputnik para o espaço e deixou os americanos em 

estado de choque. O impacto profundo do Sputnik na psique americana se tornou evidente menos de um ano 

depois, quando, em setembro de 1959, o Congresso dos EUA aprovou a Lei de Educação e Defesa Nacional. 

Da mesma maneira que a população em geral, os congressistas culpavam o sistema educacional pela perda da 

superioridade tecnológica americana (BROOKE, 2012).  
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reformas curriculares foram das décadas de 1960 e 1970, como a realizada por Paul Berman e 

Milbrey McLaughlin para a Corporação Rand. Os resultados foram desastrosos, pois, após 

estudarem 293 escolas, perceberam que os programas iniciados nesse período, sendo a 

maioria deles desenvolvida por órgãos externos e passados para as escolas, não tiveram 

sucesso em sua implantação. O resultado chamou a atenção para a complexidade da cultura 

escolar e para a dificuldade de efetuar mudanças em uma instituição tão complexa como a 

escola.  

Nessa mesma época, o livro “A cultura da escola e o problema de mudança”, 

publicado em 1971, por Seymor Sarason, foi um marco na pesquisa em mudança educacional. 

O autor, ao analisar os resultados da pesquisa realizada por Berman e McLaughlin para a 

Corporação Rand, conclui que:  

O método de implementação do processo de mudança é muito mais 

importante para o sucesso do empreendimento do que a natureza da mudança 

desejada. Ou seja, por mais criativa ou educacionalmente correta que seja a 

reforma pretendida, ela será invalidada se a implantação seguir um método 

padronizado, de “engenharia social”, que não leva em consideração a cultura 

da escola e os interesses das pessoas afetadas, e se não der o tempo que a 

escola precisa para incorporar as inovações esperadas (SARASON, 2012, p. 

444). 

 Em sua análise, Sarason (2012), após estudar o método educacional dos projetos, os 

níveis de recursos, o escopo e as estratégias de implementação, além das características da 

região, tais como o clima escolar e a liderança, os atributos do professor e a capacidade de 

gerenciamento e apoio local, aponta alguns fatores dificultadores para a implementação e a 

continuidade das mudanças educacionais. Como primeiro ponto dificultador, assinala o 

próprio projeto, pois basicamente os mesmos métodos educacionais são implementados de 

maneiras diferentes, dessa forma, variando quanto à sua efetividade. Em síntese, o projeto em 

si importa menos do que como ele foi executado.  

Como segundo dificultador, o autor coloca os recursos do projeto, já que percebeu que 

os projetos mais caros não tinham maior probabilidade de serem efetivamente implementados 

do que os menos caros. Não se percebiam mudanças nos professores nem melhoria na 

aprendizagem dos alunos. Acrescenta que também não apresentava diferença o número de 

escolas pertencentes ao projeto por região e que mesmo o financiamento por aluno não afetou 

fortemente o resultado dos projetos na maioria dos casos.  

Em terceiro lugar, o autor menciona a dificuldade de as inovações ambiciosas e 

exigentes provocarem mudanças. Ainda não acredita “[...] que projetos que visam a uma 
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mudança significativa possam ser efetivamente implementados em todo um sistema escolar de 

uma só vez” (SARASON, 2012, p. 453).  

Como quarto fator dificultador, o autor aponta as estratégias de implementação, 

definindo-as como: “[...] as decisões locais e escolhas locais, explícitas ou implícitas, de como 

colocar a inovação em prática” (SARASON, 2012, p. 453). Essas estratégias podem determinar 

o fracasso ou o sucesso do projeto independentemente do tipo de inovação ou método 

educacional, e, do mesmo modo, podem definir se os professores assimilariam e continuariam 

a utilizar o método, ou se permitiriam que o método caísse em desuso.  

Sarason (2012, p. 453) ressalta como estratégias definitivamente ineficazes: “[...] 

consultores externos; abordagens de pacote de gerenciamento; treinamento único de pré-

implementação; pagamento pelo treinamento; avaliação formal e projetos abrangentes”.  

Como estratégias efetivas, que realmente promovem uma adaptação à realidade do 

contexto educacional, permitindo que os professores adaptem suas práticas à inovação 

proposta, o autor nomeia as seguintes:  

[...] treinamento concreto, extenso e específico para professores; assistência 

em sala de aula por parte da equipe do projeto ou equipe local; observação 

pelos professores de projeto ou equipe local; observação pelos professores 

de projetos similares em outras salas de aula, escolas ou região; reuniões 

regulares do projeto focadas em problemas práticos; participação dos 

professores nas decisões do projeto; desenvolvimento de materiais locais; 

participação do diretor no treinamento (SARASON, 2012, p. 454).  

No seu quinto ponto de análise, o autor entende como centrais o clima organizacional 

e a liderança, colocando como pontos fundamentais para o bom desenvolvimento de 

mudanças a qualidade das relações de trabalho entre os professores, o suporte ativo dos 

diretores e a eficácia dos gerentes do projeto. E enfatiza o papel do diretor como elemento que 

impulsiona e apoia o trabalho docente. 

 No sexto ponto focado, Sarason (2012) levanta a importância da observação das 

características das escolas e das atribuições dos professores. Ao analisar o comportamento dos 

professores em suas funções, foram observadas três características determinantes apresentadas 

como diferenciais para que ocorram mudanças: anos de docência, senso de eficácia e 

habilidade verbal. Desses pontos, o que mais afetou negativamente as mudanças e a 

consequente implementação do processo foram os anos de docência, pois, quanto mais tempo 

os professores tivessem ministrado aulas, menor a probabilidade de o novo projeto atingir 

seus objetivos. Já o senso de eficácia e a habilidade verbal foram pontos que se colocaram 

favoráveis à implantação. 
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Para a sua sétima e última análise, Sarason (2012) assinala a capacidade de 

gerenciamento e apoio local. Para tanto, concentra-se em três conclusões de Berman e 

McLaughlin, as quais passamos a explicitar. 

A primeira, já enfatizada pelo autor, diz respeito à forma pela qual o processo de 

mudança é conceituado, sendo esta muito mais determinante para o sucesso ou fracasso do 

projeto do que o método ou o conteúdo educacional que se pretende implementar. Essa 

conclusão opõe-se ao pensamento, do mesmo autor, de que processos de mudanças devem ser 

seguidos passo a passo para se chegar a um resultado ou produto final. Outro dado importante 

da pesquisa analisada é a perspectiva de tempo. À época, acreditava-se que o tempo 

determinado pelas políticas e pelos legisladores, com base em uma política de financiamento, 

era apropriado para os objetivos de mudança. Ficou provado que essa visão é reducionista, 

tendo em vista o número de fatores que estão envolvidos em uma mudança cultural e 

institucional. 

Uma segunda conclusão da pesquisa de Berman e McLaughlin, analisada por Sarason 

(2012, p. 455), é colocada como: “o esforço de mudança tem chances de sucesso na medida 

em que identifique e envolva significantemente todos aqueles que direta ou indiretamente 

serão afetados pela mudança”. Isso significa que isolar o projeto é uma forma de garantir o 

conflito e o fracasso do mesmo, pois certamente o pensamento de pessoas importantes no 

desenvolvimento do projeto foi ignorado.  

A terceira conclusão analisada diz respeito ao perfil daqueles que buscam efetuar uma 

mudança. Os referidos autores dividem as pessoas envolvidas em três grupos: o primeiro é 

composto por aqueles que aparentemente não precisam ser convencidos, e, consequentemente, 

pode-se contar com o seu apoio – esse grupo é tido como “os mocinhos”
6
; o segundo engloba 

“os vilões”
7
, ou seja, por pessoas que, tidas como resistentes a mudanças ou mesmo por 

outros motivos, não aceitam a mudança proposta. O terceiro grupo, que costuma ser o maior 

deles, é composto pelas pessoas que não apresentam interesse em mudanças, mas não se 

opõem a elas. Enfim, as relações humanas passam por interesses diversos, e o que 

inicialmente parecia ser uma relação falha é, na verdade, a dificuldade de compreender os 

processos de mudanças. 

Em estudo clássico, Huberman (1973) aborda a questão de como se realizam as 

mudanças em Educação. Na oportunidade, analisa fatores individuais e institucionais que 

                                                           
6
 Aspas colocadas pelo autor. 

7
 Aspas colocadas pelo autor. 
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fazem parte das mudanças e como atuam em diversos pontos do processo, elencando pontos 

facilitadores e dificultadores que envolvem os processos de mudanças. 

Citando Havelock, Huberman (1973, p. 40), enumera características que afetam as 

mudanças, dividindo-as em: “a) fatores exógenos de resistência, que impedem a penetração da 

mudança no sistema escolar; b) fatores endógenos de resistência, que, do interior impedem a 

gênese da mudança; e c) fatores de limitação, que entravam a difusão de novas idéias e de 

novas práticas em todo o sistema escolar”.  

Huberman (1973) entende como fatores exógenos de resistência, que impedem a 

assimilação da mudança no sistema escolar, os seguintes: resistência do ambiente às 

mudanças, “incompetência”
8
 dos agentes exteriores, desconfiança dos professores, ausência 

de “agente”
9
 de transformação, união incompleta entre teoria e prática, base científica 

insuficientemente desenvolvida, conservantismo e invisibilidade profissional.  

Como fatores endógenos de resistência, que do interior impedem as mudanças, 

relacionamos os seguintes: confusão de objetivos (não há recompensa para inovadores), 

uniformidade de método, baixo investimento tecnológico e financeiro, prioridade para as 

obrigações de rotina, baixo nível de investimento na formação do pessoal, ausência de 

modelos e passividade.  

Como fatores de limitação, que entravam a disseminação de novas práticas no sistema 

escolar, Huberman (1973) aponta: a divisão do pessoal e dos serviços, a hierarquia e as 

diferenças de status, a ausência de processos e de formação com vistas à mudança.   

No tocante às variáveis do processo, Huberman (1973) lista como fatores: a) os que 

são inerentes à própria inovação; b) os dependentes da situação ou que dizem respeito ao 

sistema escolar e ao seu pessoal; e c) os que são dependentes do ambiente.  

Huberman (1973), entre as variáveis inerentes ou intrínsecas, coloca: qualidade 

provada da inovação, custo, divisibilidade, complexidade e comunicabilidade. Como variáveis 

dependentes da situação, elenca: a estrutura do sistema de ensino, direção e iniciativa, o 

ambiente escolar, as normas do grupo, as características da personalidade dos que adotam a 

inovação, as recompensas e as sanções. Como variáveis dependentes do ambiente, cita: 

compatibilidade entre a inovação e o sistema e a disponibilidade.  

Em trabalho posterior, Havelock e Huberman (2012, p. 457), analisando as mudanças 

nos países em desenvolvimento, sustentam que elas: “[...] envolvem uma grande 

transformação sistêmica, [...] são tipicamente ambiciosas, tanto na quantidade de tempo, 

                                                           
8
 Aspas colocadas pelo autor. 

9
 Aspas colocadas pelo autor. 
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energia e recursos materiais investidos, quanto na velocidade e no tamanho das mudanças 

esperadas”. Para os autores, aqueles que aparecem como agentes principais na origem da 

proposta são de dois tipos: a) consultores externos contratados pelo ministério ou órgão 

regional de Educação; e b) especialistas locais bem colocados, como os funcionários de 

planejamento ou de ministério que viajam frequentemente para fora do país, ou chefes de 

departamentos de universidades e assistentes pessoais de líderes educacionais e políticos. Em 

sua reflexão, Havelock e Huberman (2012, p. 458) assumem que “[...] é muito difícil 

canalizar soluções de ‘baixo’ para as instâncias onde as inovações são planejadas”. Em seus 

estudos, observaram que as mudanças ou inovações têm de receber um suporte frequente de 

líderes para sobreviver, mas a participação dos líderes não é suficiente; o ideal é que a 

participação mais ativa venha dos professores e estudantes da comunidade. Apontam, ainda, 

que, devido à urgência e importância de oferecer soluções temporárias às técnicas mais 

vagarosas de disseminação de inovações são raramente usadas. Essas técnicas já mostraram 

ser mais eficientes, mais duráveis e abrangentes para a análise dos processos de mudanças. 

Abramowicz (1989, p. 89) argumenta que “a contribuição de Huberman é bastante 

valiosa pela riqueza de propostas e pela ênfase que dá ao processo de implantação” e que, até 

então, existem, no Brasil, poucos trabalhos a respeito de processos de implantação. A autora 

coloca-se junto com outros autores (GOLDEBERG; SOUZA, 1979), quanto ao fato de que 

esse problema se acentua, explicitando “[...] a necessidade urgente e inadiável de um sistema 

de avaliação educacional até agora ausente do cenário educacional brasileiro: a avaliação de 

implantação” (ABRAMOWICZ, 1989, p. 89). 

Concordamos com Arroyo (2011b, p. 150), quando sustenta “[...] a existência de uma 

visão ingênua, quanto à crença oficial de que, oferecendo um novo modelo escolar, didático e 

curricular, a escola mudará”. Sabemos que a implantação de uma nova Proposta Curricular 

em nível de sistema, como a que vem sendo implantada no estado de São Paulo, desde o ano 

de 2008, necessita de tempo e de dinheiro para ser analisada em sua totalidade, sobre quais 

problemas políticos, econômicos, pedagógicos e administrativos terão de ser enfrentados para 

garantir um nível de institucionalização eficaz para tal projeto. No entanto, esperamos que a 

proposta de analisar criticamente o processo de implantação, na Diretoria de Ensino de 

Santos, da nova Proposta Curricular do estado de São Paulo, contando com a experiência 

vivida por mim junto ao grupo de supervisão e os membros da escola, possa contribuir para a 

tentativa de estabelecer diretrizes que possam subsidiar a continuidade dos debates sobre a 

implantação de programas educacionais mais profícuos. 
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3.5 O currículo: rápido sobrevoo histórico e educacional 

 

Para melhor compreensão do significado do currículo no processo histórico e 

educacional e suas relações com a cultura, é necessário conhecer alguns caminhos pelos 

quais percorreram seus estudos. Nossa intenção, ao abordar os estudos históricos do 

currículo, não é nos fixarmos no passado, mas, por meio da reflexão, iluminar o presente 

contínuo enfrentado por professores, alunos e toda a comunidade escolar.  

 A fonte mais antiga da origem da palavra curriculum encontra-se nos registros de 

1633, da Universidade de Glasgow, na Escócia, em um atestado conferido a um professor pela 

sua graduação de mestre (HAMILTON, 1989). No século XVI, a Escócia, principalmente a 

cidade de Glasgow, foi fortemente influenciada por ideias calvinistas, levando Hamilton 

(1989) a questionar a conexão existente entre protestantismo, calvinismo e curriculum. 

Aparentemente, a resposta a essa questão relaciona-se com a eficiência da organização em 

particular e a eficiência da sociedade em geral. Argumenta-se que, nessa época, as escolas 

estavam sendo abertas para uma seção mais ampla da sociedade. A escolarização liberta do 

domínio da Igreja Católica ganhou popularidade e os decretos protestantes expressavam a 

crença de que todas as crianças, independentemente de gênero ou posição, deveriam ser 

evangelizadas através da escolarização.  

No século XIX, as transformações pedagógicas acompanharam a transição da 

produção em lote para a individualizada, e as atenções voltaram-se para o outro lado do 

Atlântico, em direção aos EUA, onde os questionamentos giravam em torno da questão da 

força de trabalho
10

 e da difusão da linha de produção ritmada. Nessa concepção, considerava-

se que princípios aplicados na indústria, como, por exemplo, a sobrevivência dos mais aptos, 

deveriam ser aplicados na administração da escola e na condução da aprendizagem.  

Com as mudanças da economia, a escola vê-se envolvida pelos problemas sociais 

gerados nessa sociedade, pois se esperava que os conteúdos ou as experiências nela vividas 

deveriam, de alguma forma, ser úteis na solução desses problemas.  

Para Lopes e Macedo (2011, p. 21), com o início da industrialização nos EUA, nos 

anos de 1900, e com o movimento da Escola Nova no Brasil, nos anos de 1920, “[...] a 

concepção de currículo de que era preciso decidir sobre o que ensinar ganha força e, para 

muitos autores, aí se iniciam os estudos curriculares”.  

                                                           
10

 Força do trabalho, da forma proposta por Karl Marx, é tanto o processo quanto o produto de trabalho 

produtivo (JOHNSON, 1997). 
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Nesse contexto, ocorrem dois movimentos nos EUA: o eficientismo social e o 

progressivismo, este último trazido ao Brasil pela Escola Nova. No momento, surgiu a 

preocupação com a eficiência da escola, que deveria socializar os jovens americanos para 

viverem e atuarem nessa nova sociedade, pretendendo-se que a industrialização ocorresse 

harmonicamente. Nesse sentido, a escola e o currículo passaram a ser importantes 

instrumentos de controle social. No progressivismo, os mecanismos de controle social são 

menos incisivos; para os progressivistas, “a educação se caracteriza como um meio de 

diminuir as desigualdades sociais geradas pela sociedade urbana industrial e tem por objetivo 

a construção de uma sociedade harmônica e democrática” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 23). 

Assim sendo, a Educação tinha como propósito educar os indivíduos para que atuassem em 

busca de mudanças. John Dewey é o nome mais conhecido entre os progressivistas, que 

tomam a aprendizagem como um processo contínuo para a vida e não como uma preparação 

para a vida adulta; sua preocupação principal está na resolução dos problemas sociais.  

Nas últimas décadas do século XX, as políticas de mercado livre apresentaram-se 

menos eficientes, pois traziam consequências à sociedade, como o desemprego e a pobreza. 

Para Hamilton (1989), a opção foi pelo individualismo, não por meio da competição, mas da 

diferenciação dos papéis. “Cada criança tinha um lugar diferente sob o sol, e cabia ao Estado 

ajudá-la a encontrá-lo” (HAMILTON, 1989, p. 22).  

No bojo desse pensamento, ocorreram algumas importantes inovações, como a 

efetivação da escola obrigatória e o estabelecimento da escola secundária integrada, que 

colocou uma gama de currículos diferenciados sob o mesmo teto, e ainda a criação de formas 

pedagógicas que priorizavam as diferenças individuais, unindo-as com o ajuste e a unificação 

social. 

A escolarização e, consequentemente, o que deveria ser ensinado nas escolas, assumiu 

uma nova perspectiva histórica. A escola, de sua capacidade de transmitir habilidades 

ocupacionais específicas e intermediar o mercado de trabalho, passou, no século XX, 

intermediada pelo governo do bem-estar social, a assumir um papel mais intervencionista de 

(re) moldar o mercado de trabalho (HAMILTON, 1989).  

 No campo do currículo, as categorias de controle social e eficiência social 

influenciaram, significativamente, não só em sua origem como também em seu 

desenvolvimento, tendo em vista serem consideradas úteis aos interesses subjacentes à teoria 

e à prática emergente (MOREIRA; SILVA, 2011). 

Tomas Tadeu da Silva, na apresentação da obra de Goodson (2008, p. 7) esclarece 

que: “é natural que uma história do currículo nos ajude a ver o conhecimento corporificado no 
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currículo não como algo fixo, mas como um artefato social e histórico, sujeito a mudanças e 

flutuações”, e que não se deve fazer uma descrição estática do passado, mas explicar como 

esse artefato veio a se tornar o que é, tentando descrever a dinâmica social que o moldou na 

forma que está. Tal posição implica:  

[...] não ver o currículo como o resultado de um processo social necessário 

de transmissão de valores, conhecimentos e habilidades, em torno dos quais 

haja um acordo geral, mas como um processo constituído de conflitos e lutas 

entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais. Esse processo é 

tão importante quanto o resultado (GOODSON, 2008, p. 8).  

Uma história com a pretensão de ser história social do currículo deve se ater ao fato de 

que o currículo pretende produzir efeito sobre as pessoas. Para tanto, precisa estar centrado na 

epistemologia social do conhecimento escolar, voltado para os determinantes sociais e 

políticos do conhecimento educacional organizado. Nessa perspectiva, Goodson (2008, p. 10) 

coloca que:  

O currículo deve ser visto não apenas como a expressão ou a representação 

ou o reflexo de interesses sociais determinados, mas também como 

produzindo identidades e subjetividades sócias determinadas. O currículo 

não apenas representa, ele faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou 

exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na 

sociedade.  

Para Tomas Tadeu da Silva, em Goodson (2008, p. 11), “as categorias pelas quais 

vemos e construímos hoje o currículo educacional são resultados de um lento processo de 

fabricação social, no qual estiveram presentes conflitos, rupturas e ambiguidades”.  

Na atualidade, podemos falar em tradição crítica do currículo, embasada por questões 

políticas sociológicas e epistemológicas. Mesmo mantendo a importância da questão “como” 

no currículo, ela só assume sentido quando acompanhada da pergunta “por que” das formas 

de organização do conhecimento escolar. Nesse contexto, o currículo é reafirmado como um 

artefato social e cultural. 

Cumpre notar que a teorização crítica do currículo, de onde provém a Sociologia do 

Currículo, é um importante elemento e um processo contínuo de análise e reformulação, 

movimento constante de problematização e questionamentos.  

Em uma tradição crítica e sociológica do currículo, Fourquin (1993), Goodson (2008) 

e Silva (2010) atestam que o currículo, implicado em relações de poder que transmitem visões 

sociais particulares, que produz identidades individuais e sociais particulares, ainda que não 

seja um elemento transcendental e atemporal, “[...] ele tem uma história, vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; SILVA, 

2009, p. 8). 
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Em síntese, “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” (GOODSON, 2008, p. 21). A “confecção do currículo” em nível pré-ativo, 

justifica que “o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte documental, um 

mapa do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais 

para a estrutura institucionalizada da escolarização” (GOODSON, 2008, p. 21). Goodson 

(2008) conclui que os especialistas, os historiadores e os sociólogos da Educação não podem 

ignorar a história e a construção social do currículo. 

As histórias dos conflitos curriculares do passado precisa, pois, ser 

retomadas. Do contrário, nossos estudos sobre escolarização deixarão sem 

questionamento e análise uma série de propriedades e hipóteses que foram 

herdadas e deveriam estar no centro do nosso esforço para entender a 

escolarização na teoria e operacionalizá-la na prática (GOODSON, 2008, p. 

28). 

A discussão do currículo passa pela relação entre Educação e Cultura. Fourquin (1993, 

p. 1) salienta que um dos problemas que vêm incomodando os educadores se prende ao fato 

de não se saber mais o que verdadeiramente merece ser ensinado, e argumenta que: “não há 

realmente ensino possível sem o reconhecimento por parte daqueles a quem o ensino é 

dirigido, de certa legitimidade da coisa ensinada, corolário da autoridade pedagógica do 

professor”. E acrescenta que: 

Ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seria 

verdadeira ou válida a seus olhos. Esta noção de valor intrínseco da coisa 

ensinada, tão difícil de definir e de justificar quando de refutar ou de rejeitar, 

está no próprio centro daquilo que constitui a especificidade da intenção 

docente como projeto de comunicação formadora (FOURQUIN, 1993, p. 1).  

Acredita-se que a crise na Educação desencadeada a partir dos anos de 1960 se deu 

pela instabilidade nos currículos, programas e cursos escolares.  

Nos anos de 1970, triunfou um discurso de deslegitimação articulado entre as recentes 

contribuições das Ciências Sociais. Nos anos de 1980, configurou-se, no estreito âmbito do 

ressentimento, onde por toda parte reina o instrumentalismo, um discurso de adaptação de 

utilidade momentânea, enquanto questões fundamentais que tratam da justificação cultural da 

escola eram ignoradas. Argumenta-se que a cultura é o conteúdo substancial da Educação, 

cabendo à escola fazer uma seleção no interior dessa cultura e uma reelaboração dos seus 

conteúdos destinados a serem transmitidos às novas gerações. Fourquin (1993, p. 11) sustenta 

que o educador tem muita influência ao selecionar o que deve ser perpetuado e o que deve 

cair no esquecimento, enfatizando que: 

A educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os 

materiais culturais disponíveis num dado momento, ela deve também para 
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torná-los efetivamente transmissíveis, efetivamente assimiláveis às jovens 

gerações, entregar-se a um imenso trabalho de reorganização, de 

reestruturação ou de transposição didática.  

Os determinantes, os mecanismos, a transposição didática e os fatores dessa seleção 

cognitiva e cultural variam de acordo com os países, as épocas, as ideologias políticas ou 

pedagógicas dominantes e os diferentes grupos de alunos. Ao fazer uma reflexão a respeito do 

currículo e a cultura na Grã-Bretanha, Fourquin (1993) questiona as contribuições que os 

teóricos e sociólogos do currículo trouxeram principalmente a partir dos anos de 1970, e 

considera que o debate sobre a Escola, a Educação e a Cultura deve conceder um lugar 

importante às contribuições de caráter sociológico, contribuições essas que foram chamadas 

na Grã-Bretanha de nova Sociologia da Educação, porque é tipicamente uma Sociologia do 

Currículo. 

 Trata-se, portanto, de um debate sobre a razão sociológica e pedagógica a respeito do 

currículo. 

Em resumo, quando tratamos de currículo, devemos enfatizar sua concepção 

polissêmica. O currículo, inicialmente em um enfoque tecnicista, é entendido como um 

conjunto de disciplinas. Esse enfoque privilegia o planejamento centrado nos objetivos, metas 

estratégias e avaliação. A dimensão técnica do currículo permaneceu até o fim da década de 

1950. Com as mudanças ocorridas nos anos de 1960, o currículo passou a sofrer modificações 

influenciadas pelo movimento vindo da Inglaterra que estava voltado para a Nova Sociologia 

do Currículo (NSC). O conhecimento perdeu a neutralidade e passou a receber influências da 

sociedade. Nos anos de 1970, ganhou importância com os trabalhos de Apple, Giroux e Paulo 

Freire. Definitivamente, a concepção de currículo passou por transformações e os saberes 

escolares foram influenciados pelas novas relações de poder na sociedade. Nos anos de 1980, 

percebeu-se um aprofundamento nas concepções de currículo, apresentando-se questões 

relativas à cultura, à epistemologia, à história, à política e ao social. Nos anos de 1990, o 

currículo estava fincado nas questões educacionais. 

Na atualidade, a concepção de currículo, segundo Abramowicz (2006, p. 15) “[...] é 

polissêmica, com diversos significados, visto como uma construção em processo”. Diferentes 

dimensões são apresentadas e, entre elas, podemos citar a cultural, a social, a prática, a 

histórica e a política. Para a autora, uma arena de lutas, um verdadeiro território contestado, 

que dá lugar a diversas formas de cultura. 

Atualmente, se concebe currículo como construtor de identidades na medida 

em que junto com o conteúdo das disciplinas escolares, com o conhecimento 

e os saberes que ele se vincula se adquire valores, crenças, percepções que 

orientam o comportamento e estruturam personalidades (ABRAMOWICZ, 

2006, p. 16). 
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Nessa perspectiva, há o resgate do papel da escola como construtora do currículo; ela é 

vista como um espaço privilegiado para que este possa ser elaborado no seu coletivo. Em 

consequência, tem-se uma retomada da importância do professor e da participação do aluno, 

valorizando, dessa, forma a dimensão multicultural do currículo. 

As questões do currículo no milênio, em uma nova perspectiva, colocam o campo do 

currículo como elemento central do processo educativo. Tomando como pano de fundo o 

espaço escolar, Abramowicz (2006, p. 13) define: “[...] é o lugar onde se cruza a reflexão 

sobre a prática e a teoria educacional”. A autora acredita ser no processo de ação-reflexão-

ação o campo onde se desenvolve o crescimento, a criticidade o trabalho coletivo e a própria 

identidade, como professor. 

Entendemos que, no processo de construção de um currículo, a participação do 

professor e do aluno é indispensável para que este tenha sentido para aqueles a que se destina 

e que haja comprometimento por parte dos envolvidos. 

Com Michael Apple, passou a existir uma relação estrutural entre as relações da 

Educação com o poder econômico, político e cultural. Em seu livro “Ideologia e currículo”, 

está presente sua preocupação em evitar uma concepção mecanicista entre produção e 

Educação. Nesse livro, com o intuito de ampliar o conceito de reprodução, Apple (2008, p. 

53-54) utiliza dois conceitos marxistas: ideologia e hegemonia. Ideologia, para o autor, pode 

ser resumida, “[...] como uma espécie de falsa consciência que distorce o quadro que temos da 

realidade social e serve aos interesses da classe dominante de uma sociedade”, ou ainda como 

“[...] criações inevitáveis que são essenciais e funcionam como convenções compartilhadas de 

significado, a fim de tornar compreensiva uma realidade social complexa”. Hegemonia, para 

Apple (2008, p. 39), 

[...] é todo um conjunto de práticas e expectativa; nossa energia empregada 

em diferentes tarefas, nossa compreensão comum do homem e de seu 

mundo. É um conjunto de significados e valores que, quando 

experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. Ela 

assim constitui um sentido de realidade para maior parte das pessoas na 

sociedade, um sentido de ser absoluta porque experimentada (como uma) 

realidade, a que a maior parte dos membros de uma sociedade dificilmente 

conseguirá ir além. Só podemos entender uma cultura dominante e de fato 

existente se entendermos o real processo do qual ela depende: o processo de 

incorporação. 

É sob essa ótica que podemos entender os questionamentos de Apple (2008) quando 

foca as instituições escolares indicando aos educadores que tenham um olhar mais atento para 

a escola, para poder entender como a hegemonia é recriada por meio dos currículos escolares. 
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 Apple (2008, p. 35), quando questionado sobre a Educação, argumenta o seguinte: 

“defendi muito fortemente a ideia de que a educação não é um empreendimento neutro e de 

que, pela própria natureza da instituição, o educador estava envolvido em um ato político, 

estivesse ciente ou não disso”. Ainda que o currículo, enquanto campo de mediação entre a 

Educação e as estruturas econômicas e sociais mais amplas, seja mediado pela ação humana, 

preocupação que leva Apple a recorrer ao conceito de hegemonia, conceito que permite ver o 

campo social como um território contestado, no qual os grupos dominantes se veem obrigados 

a manter um esforço de convencimento para a manutenção de sua ideologia, é nesse processo 

que a dominação econômica se transforma em hegemonia cultural e que as análises 

reprodutivistas passam a tratar especialmente do currículo.  

O currículo, para Apple (2008), não é um corpo neutro e desinteressado de 

conhecimento. Em sua análise, a questão não é saber qual conhecimento é verdadeiro, mas 

qual conhecimento é considerado verdadeiro. A preocupação gira em torno das formas pelas 

quais um conhecimento é tido como verdadeiro em detrimento de outros. Nos modelos 

tradicionais de currículo, o conhecimento é dado como inquestionável, a pergunta central é 

“como” organizar o currículo; na perspectiva política exposta por Apple (2008), a questão é 

“por que” esses conhecimentos são importantes e não outros? Quais são as relações de poder 

envolvidas no processo? A quem interessa esses conhecimentos? Em síntese, para Apple 

(2008), o currículo não pode ser compreendido e transformado se perguntas fundamentais não 

forem feitas sobre suas conexões com relação ao poder, perguntas essas que desvelam as 

relações existentes entre o currículo oficial e os interesses dominantes da sociedade. Na 

sequência desses questionamentos, Apple (2008, p. 48) defende que existe algo entre o que 

acontece na escola e o currículo formal, que chama de currículo oculto, definido por ele 

como: “[...] o ensino tácito de normas, valores e inclinações aos alunos, ensino que permanece 

pelo simples fato de os alunos viverem e lidarem com as experiências institucionais e rotinas 

das escolas todos os dias durante vários anos”.  

Em suas reflexões, Apple (2008) propõe, em uma apreciação crítica do papel da 

Educação em uma sociedade complexa como a da atualidade, que ela precisa atender a três 

elementos que detêm a maior parte do projeto educativo: “é preciso situar o conhecimento, a 

escola e o próprio educador nas verdadeiras condições sociais que determinam esses 

elementos”. Quando une esses elementos, o conhecimento, a escola e o educador, ressalta que 

o ato de situar para ter um significado real precisa ser orientado por uma visão de justiça 

social e econômica. Defende, ainda, que a posição do educador não pode ser neutra, questões 
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que propõem serem analisadas por meio dos conceitos de hegemonia, ideologia e análise 

seletiva e entendida através da análise relacional.  

Sem o entendimento desses aspectos da vida escolar, 

[...] o entendimento que os conecta seriamente a distribuição, qualidade e 

controle do trabalho, poder, ideologia e conhecimento cultural externo às 

nossas instituições de ensino, a teoria educacional e a elaboração de políticas 

educacionais provavelmente tenham um impacto menor do que poderíamos 

esperar (APPLE, 2008, p. 48). 

Para Apple (2008), a reflexão a respeito das ligações entre dominação, economia e 

cultura nos leva a compreender, por meio dos conceitos de hegemonia e ideologia, a ação da 

Educação na reprodução das desigualdades sociais.  

 Entre os autores que, nos EUA, contribuíram para o surgimento de uma teoria crítica 

em currículo, temos Henry Giroux, que, tomando os conceitos desenvolvidos pela Escola de 

Frankfurt, ataca a racionalidade técnica e utilitária, bem como o positivismo das perspectivas 

dominantes sobre currículo. É no conceito de resistência que Giroux (1988) busca bases para 

desenvolver sua teoria a respeito da Pedagogia e do currículo, e introduz um novo conceito, o 

da “Pedagogia da possibilidade”, fazendo uma distinção entre seu pensamento e o 

desenvolvido pelas teorias críticas de reprodução, pois, para Silva (2010, p. 53), o autor 

acredita que “a vida social em geral e a pedagogia e o currículo em particular não são feitos 

apenas de dominação e controle. Deve haver um lugar para a oposição e a resistência, para a 

rebelião e a subversão”. 

 Para Giroux (1988), a Pedagogia e o currículo podem ser vistos por meio da noção de 

“política cultural”
11

. Nesse sentido, o currículo envolve a construção de significados e valores 

culturais, sendo o lugar onde se produzem e se criam significados sociais, não podendo ser 

visto simplesmente como transmissor de fatos e de conhecimentos. Giroux (1988) 

compreende o currículo fundamentalmente por meio dos conceitos de emancipação e 

liberação. Emancipação, tomada como um dos objetivos da ação social politizada, desvela que 

é no processo pedagógico que as pessoas se conscientizam do poder e do controle que as 

instituições e as estruturas sociais exercem sob o indivíduo, e, no momento em que se 

conscientizam, tornam-se emancipados. 

 Paulo Freire, embora não tenha elaborado uma teoria sobre currículo, discute 

profundamente essa questão em suas pesquisas, tendo grande influência no pensamento de 

Giroux e de Apple. Fato que podemos perceber, por ocasião das publicações do livro de 

                                                           
11

 Aspas colocadas pelo autor. 
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Giroux (1986), “Teoria crítica e resistência em educação”, e o de Apple (2008), “Ideologia e 

currículo”.  

A análise freireana está muito mais voltada para a Psicologia do que para a Sociologia 

e a Economia Política. A crítica de Freire (2003) ao currículo se manifesta basicamente no 

conceito de educação bancária, que pensa no conhecimento como algo constituído de 

informações e fatos a ser simplesmente transferido do professor para o aluno, comparando o 

conhecimento com um depósito bancário. Para Freire (2008, p. 25) “além de um ato de 

conhecimento, a educação é também um ato político, é por isso que não há pedagogia neutra”.  

Freire (2003) aponta em direção de uma Educação problematizadora, defendendo que 

não existe uma separação entre o ato de conhecer e aquilo que se conhece, que o 

conhecimento tem sempre uma intencionalidade e que o ato pedagógico é um ato dialógico. 

Para Freire (2010, p. 26), “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua 

prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua 

insubmissão”. Assim sendo, afirma que a tarefa docente não é apenas ensinar os conteúdos, 

mas também ensinar a pensar certo, no sentido de abrir possibilidades para ser um professor 

crítico. 

Paulo Freire nos trouxe uma importante contribuição a partir de sua influência nas 

concepções de currículo com foco no indivíduo que vive no espaço da escola. Freire constrói 

uma teoria eclética, segundo Lopes e Macedo (2011), na qual obteve uma colaboração da 

fenomenologia e do existencialismo. Em uma análise de seu posicionamento, Freire afirma: 

Minha perspectiva é dialética e fenomenológica. Eu acredito que daqui 

temos que olhar para vencermos esse relacionamento oposto entre teoria e 

práxis superando o que não deve ser feito num nível idealista (STRECK; 

REDIN, ZITKOSKI, 2010, p. 185).  

Currículo, na concepção freireana, é uma conjugação entre a política, a teoria e a 

prática do que fazer na Educação não somente no espaço escolar, como também em seu 

entorno, numa perspectiva crítico-transformadora.  

Na atualidade, passou-se a destacar a diversidade das formas culturais do mundo 

contemporâneo; paradoxalmente, vive-se na diversidade com o fenômeno de 

homogeneização cultural. É nesse sentido que o currículo passou a ser analisado por meio 

de teorias pós-críticas. 

As questões do currículo no milênio, em uma nova perspectiva, colocam o campo do 

currículo como elemento central do processo educativo. Tendo o espaço escolar como 

referência, o currículo é o lugar onde se cruza a reflexão sobre a teoria e a prática. A teoria 
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educacional é o processo de ação-reflexão-ação, o campo onde se desenvolve o crescimento, a 

criticidade o trabalho coletivo e a própria identidade do professor. 

Tendo em vista o exposto, a concepção de currículo adotada neste trabalho acompanha 

o pensamento de Abramowicz (2006), que concebe o currículo como construtor de 

identidades na medida em que, junto com o conteúdo das disciplinas escolares, com o 

conhecimento e os saberes que ele se vincula, são adquiridos valores, crenças e percepções 

que orientam o comportamento e estruturam personalidades.  

Nas palavras de Paulo Freire (1996, p. 55), construção essa que ocorre ao longo da 

vida, pois o ser humano é um ser inacabado, aprende o tempo todo, por toda a vida, “[...] onde 

há vida, há inacabamento”. 
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4 A PESQUISA 

 

Os discursos de quem não viu são discursos, os ditames de quem viu são 

profecias [...]. Sinal da profecia é o coração, porque, conforme cada um tem 

o coração, assim profetiza. Os antigos, quando queriam prognosticar o 

futuro, sacrificavam os animais, consultavam-lhes as entranhas, e, conforme 

o que viam nelas, assim prognosticavam. Não consultavam a cabeça que é o 

assento do entendimento, senão as entranhas que é o lugar do amor, porque 

não prognostica melhor quem entende, senão quem ama mais. 

                            (PADRE VIEIRA
12

) 

 

O foco desta tese foi analisarmos o processo de implantação da nova Proposta 

Curricular do estado de São Paulo, a partir da minha observação como supervisora de ensino, 

em situação de trabalho na Diretoria de Ensino da Região de Santos. A questão que norteou a 

pesquisa foi: quais os aspectos facilitadores e os dificultadores no processo de implantação da 

nova Proposta Curricular no estado de São Paulo? 

Essa pergunta teve o objetivo específico de identificar fatores facilitadores e 

dificultadores no processo de implantação da referida Proposta, a partir da ótica de 

professores que estão em sala de aula, professores coordenadores, vice-diretor e diretor. 

Para a realização desse escopo, iniciamos a pesquisa com a observação do trabalho 

realizado pelos gestores e professores coordenadores junto aos professores nos Horários de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), durante o processo de implantação da Proposta 

Curricular. É importante salientar que a minha presença nos trabalhos não se restringia 

somente à observação como pesquisadora. Neste momento, minha tarefa se ampliava, tendo 

em vista ser elemento pertencente ao trio gestor, portanto com obrigações específicas como 

supervisora no processo de implantação da nova Proposta Curricular. 

 

4.1 Seleção da amostra 

 

Para a nossa pesquisa, selecionamos um entre os quatro municípios que pertencem à 

Diretoria de Ensino de Santos (Santos, Guarujá, Cubatão e Bertioga). O município do Guarujá 

foi o escolhido, não só por possuir o maior número de escolas estaduais, mas por ser aquele 

em que as escolas apresentam uma maior diversidade em relação aos alunos.  

 

 

  

                                                           
12

 Trecho do “Sermão da Terceira Dominga do Advento”, escrito em 1669. 
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Quadro 1 - Diretoria de Ensino de Santos – Escolas/alunos por município. 

MUNICÍPIO Nº DE ESCOLAS Nº DE ALUNOS 

SANTOS 27 20.174 

BERTIOGA 8 6.871 

CUBATÃO 9 10.213 

GUARUJÁ 36 33.055 

TOTAL 83 70.313 

Fonte: Elaborado pela autora
13

. 

 

Gráfico 1 - Diretoria de Ensino de Santos – Alunos por município.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As escolas selecionadas – EE dos Crisântemos e EE dos Girassóis (nomes fictícios) – 

pertencem a bairros diferenciados da cidade do Guarujá. Uma delas é mais central, recebe 

alunos tanto do centro da cidade como de bairros periféricos; a outra fica em um bairro de 

                                                           
13

 Com base em quadro elaborado pelo Setor de Planejamento da Diretoria de Ensino de Santos, em 03 de março 

de 2008. 
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acentuada fragilidade social, cuja clientela é somente de alunos pertencentes ao bairro. A 

justificativa desta amostra está baseada em estudos realizados pelo grupo de supervisão da 

Diretoria de Ensino de Santos, que apontam o município do Guarujá como sendo o que 

apresenta maior número de alunos com dificuldades educacionais
14

. As escolas selecionadas, 

embora com clientelas diferentes e distantes geograficamente uma da outra, pertencem a um 

grupo de escolas que apresentam problemas semelhantes.  

A escolha dos sujeitos da pesquisa partiu do princípio de que professores e gestores 

são os principais elementos da escola que podem apontar quais os pontos facilitadores e 

dificultadores no processo de implantação da Proposta Curricular. Quanto à escolha das 

disciplinas de Português e Matemática, a mesma foi motivada por serem as matérias com o 

maior número de aulas dentro da matriz curricular; dessa forma, são os seus professores os 

que mais estão em contato com os alunos, tendo a chance de perceber com mais intensidade 

os efeitos causados no processo de implantação da nova Proposta Curricular.  

A escolha dos professores das disciplinas que participaram da pesquisa foi feita por 

adesão, pois, após o a permissão dada pelo diretor da escola para que pudéssemos fazer as 

entrevistas, divulgamos entre todos os professores o que pretendíamos e convidamos aqueles 

que quisessem participar. Entrevistamos todos aqueles que se apresentaram, mas, para análise 

dos dados, selecionamos apenas dois professores de Português e dois de Matemática. 

O perfil dos professores é semelhante nas duas escolas, uma vez que todos são 

devidamente habilitados e concursados, portanto, professores efetivos, titulares de cargo em 

suas disciplinas. 

Cumpre acrescentar que as duas escolas selecionadas pertenciam ao meu setor de 

trabalho e, portanto, eu já as conhecia como um todo, com suas potencialidades e fragilidades. 

Acompanhei o processo de implantação da nova Proposta Curricular nessas escolas desde o 

ano de 2008 até o ano de 2012, estando, assim, apta para identificar as condições em que a 

Proposta foi implantada nessas unidades. 

 

4.2 O cenário da pesquisa 

 

 Guarujá é uma ilha, localizada no litoral do estado de São Paulo, separada do 

continente pelo canal de Bertioga, e da ilha de São Vicente pelo estuário de Santos. Fica na 

área central do litoral paulista, abaixo do Trópico de Capricórnio, e é banhada pelas águas do 

                                                           
14

 Tais escolas foram selecionadas e denominadas “Escolas Prioritárias” pela Secretaria da Educação, tendo 

como parâmetro para a seleção os resultados do IDESP e do SARESP de 2007. 
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Oceano Atlântico. Sua área territorial é de aproximadamente 142.589 km
2
,
 

com uma 

população de 209.607 habitantes. Devido à natureza exuberante e à beleza extraordinária e 

peculiar de suas 25 praias, é chamada de “Pérola do Atlântico” (FERNANDES, 2013).  

 Embora nascido como estância balneária, o Guarujá tem agregado à sua extensão 

territorial o Distrito de Vicente de Carvalho, onde se concentra o polo industrial, fato que, 

segundo os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

coloca o distrito como o mais populoso da cidade (FERNANDES, 2013). Isso se deve às 

atividades portuárias e também ao desenvolvimento de um forte comércio na região. Com um 

desenvolvimento imobiliário desenfreado nas décadas de 1960 e 1970, o município atraiu uma 

população de baixa renda, proveniente, sobretudo, do Nordeste brasileiro, com o propósito de 

trabalhar na construção civil. Essa população invadiu áreas não urbanizadas e mesmo 

inadequadas à urbanização, instalando-se em frente à zona portuária e nas encostas das praias 

(morros), dando início a zonas de grande vulnerabilidade social. Em consequência desse 

crescimento populacional, grande parte das escolas do município encontra-se nas 

proximidades dessas regiões, atendendo a uma comunidade bem diferente daquela que o 

turista, quando conhece as belas praias do Guarujá, espera encontrar.  

A EE dos Crisântemos (nome fictício), a primeira escola selecionada, localiza-se em 

um desses bairros de grande fragilidade social da cidade do Guarujá, nas proximidades de 

uma favela chamada Vila Baiana. A escola atende, em sua quase que totalidade, aos filhos 

dessa comunidade, onde existem muitos desempregados e, na maioria, subempregados. As 

famílias, em grande parte, são desestruturadas, com pais separados e mães com grande 

número de filhos. As mães trabalham o dia todo, deixando os filhos maiores cuidando dos 

menores, os quais, muitas vezes, ficam perambulando pelas ruas o dia todo. 

É grande a pobreza, e, na escola, muitas crianças têm dificuldades na aprendizagem 

devido à desnutrição e à falta de informação da família. Entre as causas mais significativas 

dos problemas que afligem a população, estão: o lixo que eles mesmos deixam pelas ruas, o 

uso de drogas, o tráfico de drogas, o alcoolismo, a gravidez precoce e o deslizamento de terra 

do morro devido à ocupação indevida nas encostas; tudo isso aliado aos problemas sociais e 

econômicos que afligem a comunidade em geral. 

  As instituições sociais do bairro são as seguintes: várias igrejas evangélicas, uma 

comunidade espírita, a Policlínica da Vila Baiana, uma creche, duas outras escolas estaduais e 

os supermercados Extra e Carrefour. 
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Não há espaços para lazer, como praças, parques e jardins, ficando as crianças na rua 

ou nas escolas fora de horário, brincando e, por vezes, perturbando os trabalhos diários das 

escolas. 

O edifício da escola tem dois andares (térreo e 1º andar), e conta com oito salas de 

aula, uma sala de leitura, uma sala de informática, uma sala de professores, uma sala de 

Secretaria, uma sala de Diretoria, uma sala de Coordenação, uma sala de mediação, um 

elevador, dois banheiros de professores, dois banheiros de alunos, um banheiro para 

deficientes, uma quadra coberta e um pátio para refeição. Todos os ambientes são 

devidamente iluminados e bem ventilados, estando em bom estado de conservação. 

A escola possui 18 computadores, sendo 10 na sala de informática, dois na sala dos 

professores, três na Secretaria, um na sala da Coordenação e dois notebooks. Além disso, tem 

duas impressoras, três data show, uma TV de 29 polegadas, três aparelhos de som pequenos, 

duas caixas de som e um aparelho de fax. 

Quanto aos recursos humanos, a escola conta com 34 professores, um diretor, uma 

vice-diretora, uma vice-diretora da Escola da Família, uma coordenadora pedagógica, uma 

coordenadora de apoio à gestão, um professor mediador, dois profissionais de limpeza, cinco 

cozinheiras, um gerente na Secretaria e três agentes de organização escolar. 

O total de alunos da escola é de 540, sendo 371 no Ensino Fundamental e 169 no 

Ensino Médio, distribuídos em 16 turmas, da seguinte forma: período da manhã: três 8ª
s
 

séries, três 1º
s
 anos, um 2º ano e um 3º ano; período da tarde: dois 6º

s
 anos, duas 6ª

s
 séries e 

quatro 7ª
s 
séries. 

Vale notar que uma pesquisa foi realizada pela Secretaria da Educação no período de 

2008/2009 com gestores e professores, com a finalidade de avaliar o andamento da escola e 

propor novas metas. Essa pesquisa, intitulada “Coleta de Dados”
15

, ocorreu no período em 

que estávamos acompanhando a escola para o nosso estudo. Além de encaminhadas para a 

SEE/SP, foi sugerido que as respostas fossem analisadas pelo trio gestor. Após a análise, 

                                                           
15

 “Coletas de Dados” foi o nome dado à página do site <www.educacao.sp.gov.br>, a qual o diretor, o vice-

diretor, os professores coordenadores e os professores da escola deveriam acessar para responder a um 

questionário de múltipla escolha com questões fechadas. Tal processo pertence ao Programa de Qualidade da 

Escola (PQE), lançado em maio de 2008, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O PQE tem 

como objetivo promover a melhoria da qualidade e a equidade do sistema de ensino na rede estadual paulista, 

com ênfase no direito que todos os alunos da rede pública têm: o direito de aprender com qualidade. Para 

realizar essa tarefa, o Programa de Qualidade da Escola avalia anualmente cada escola estadual paulista de 

maneira objetiva, a fim de acompanhar a qualidade do serviço educacional prestado, e propõe metas para o 

aprimoramento da qualidade do ensino que oferece, a partir do IDESP – indicador que mede a qualidade das 

escolas. Assim, o Programa cumpre o papel de apoiar o trabalho das equipes escolares no esforço da melhoria 

da Educação e de permitir que os pais de alunos e a comunidade possam acompanhar a evolução da escola 

pública paulista (SÃO PAULO, 2009). 
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identificou-se que o nível de atendimento da gestão pedagógica foi considerado pelos 

professores como bom e ótimo, porém eles atentaram que podem melhorar trabalhando o 

coletivo e os conceitos de cidadania, solidariedade e companheirismo, bem como com a 

atualização do projeto pedagógico a cada bimestre; a atualização periódica da Proposta 

Curricular; a aplicação de lição de casa em todas as disciplinas; o reforço os projetos do coral 

e do caratê; o reforço dos hábitos de higiene e educação; e, ainda, a conscientização do 

respeito ao próximo. 

A comunicação e informação entre os participantes da comunidade escolar é muito 

boa, assim como a organização dos estudantes. 

Como o propósito de melhorar a comunicação com a comunidade, nessa gestão, foram 

tomadas as seguintes ações: criação da sexta-feira diferenciada; convite aos pais para 

participarem de palestras; organização de brechó, uma vez por mês, aberto à comunidade; 

realização de gincana pedagógica; desenvolvimento pelos professores de atividades com os 

alunos em suas disciplinas específicas, de modo que os pais poderão participar como 

espectadores; convocação dos responsáveis que não comparecem às reuniões; e convocação 

dos pais individualmente para conscientizá-los da importância de sua presença na vida escolar 

de seu filho, para que, juntos, escola e família atinjam um bem comum. 

Como plano de melhorias, foram decididas, pelos professores e gestores, as seguintes 

ações: requerimento da escola, junto à Diretoria de Ensino (DE), de cursos de capacitação 

rápidos para os professores, adequados ao tempo disponível dos mesmos, sendo necessária a 

dispensa de um dia de trabalho; participação efetiva dos profissionais envolvidos e da 

comunidade nas mediações tratadas por meio de Conselho de Escola e reuniões; palestras 

esclarecedoras sobre legislação para os envolvidos no processo educacional; e promoção de 

eventos de valorização e reconhecimento dos profissionais da Educação. 

O nível de atendimento de resultados educacionais também foi considerado pelos 

professores como bom e ótimo, tendo em vista os últimos resultados do IDESP, que mostram 

a evolução gradativa dos resultados educacionais. Nesse caso, eles acreditam que podem 

melhorar, diagnosticando as dificuldades dos alunos para iniciar projetos de recuperação 

paralela, e ainda valorizar as realizações dos alunos com aulas mais dialogadas e desenvolver 

a capacidade dos alunos de transferir o conhecimento para situações novas. 

O Quadro 2, a seguir, mostra os dados do SARESP e o IDESP da EE dos Crisântemos 

nos anos de 2007 a 2012. 
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Quadro 2 - Dados do SARESP e o IDESP da EE dos Crisântemos nos anos de 2007 a 2012. 

GUARUJÁ 2007 

 

2008 
REAL/ 

META 
2009 

REAL/ 

META 

Escola 

Estadual 

Série / 

Ano 
Real 

 

Meta Real % Meta Real % 

EE dos 

Crisântemos 

4ª / 5º 2,83 

 

2,99 1,07 36% 1,21 1,83 151% 

8ª / 9º 1,58 

 

1,71 1,91 112% 2,05 2,62 128% 

 

GUARUJÁ 2010 
REAL/ 

META 
2011 

REAL/ 

META 
2012 

REAL/ 

META 
Média 

IDESP 
Escola 

Estadual 

Série / 

Ano 
Meta Real % Meta Real % Meta Real % 

EE dos 

Crisântemos 

4ª / 5º 2,0 1,04 52% 1,93 

     

1,69 

8ª / 9º 2,76 1,95 71% 2,13 2,2 103% 2,4 2,18 91% 2,07 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do SARESP e no IDESP
16

. 

 

Com o propósito de melhor esclarecer os dados do Quadro 2, acima, meta significa o 

índice que a escola deve atingir com base no IDESP da própria escola e no do estado. O 

IDESP é um indicador de qualidade das séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª a 8ª séries) 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Na avaliação de qualidade das escolas feita pelo 

IDESP, são considerados dois critérios complementares: o desempenho dos alunos nos 

exames do SARESP e o fluxo escolar: IDESP = ID x IF, onde ID é o indicador de 

desempenho e ID é o indicador de fluxo
17

.  

No Quadro 2, os campos na cor verde sinalizam os anos em que a escola suplantou sua 

meta. Podemos observar que, em 2008, ano em que a Proposta foi implantada, os alunos do 8º 

e 9º anos do Ensino Fundamental obtiveram um aumento em relação à meta e os alunos dos 4º 

e 5º anos ficaram distantes da meta. Em 2009, os alunos de todos os anos suplantaram a meta. 

No ano de 2010, não ocorreu superação de metas. No ano de 2011, ocorreu superação de meta 

somente entre os alunos dos 8º e 9º anos; já em 2012, também não ocorreu superação de 

metas.  

                                                           
16

 Com base nos dados disponíveis em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-

idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola>. Acesso em: 03 jun. 2014 (SÃO PAULO, 2014c). A existência de 

campos não preenchidos no quadro decorre do fato de que as séries, naquele ano, não foram selecionadas para 

fazer a prova do SARESP.  
17

 Dados coletados na publicação institucional Programa de Qualidade da Escola: nota técnica de março de 2013 

(SÃO PAULO, 2013b). 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
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No ano de 2012, foi realizada uma prova diagnóstica na escola e os resultados 

apresentados estão no Quadro 3, a seguir, encaminhado à escola pela SEE/SP. É interessante, 

pois, nesta prova, os alunos obtiveram aprovação em todos os anos do Ensino Fundamental, 

contrariando o resultado do SARESP. 

 

Quadro 3 - Diretoria de Ensino de Santos – Desempenho no Ensino Fundamental por turma em 2012 – EE dos 

Crisântemos. 

DIRETORIA DE ENSINO DE SANTOS 

DESEMPENHO NO ENSINO FUNDAMENTAL POR TURMA EM 2012 – EE dos Crisântemos 

MUNICÍPIO ESCOLA SÉRIE TURMA TURNO APROVAÇÃO REPROVAÇÃO 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 7ª C 1 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 5ª A 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 5ª B 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 8ª B 1 81,5 18,5 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 8ª A 1 86,7 13,3 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 7ª B 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 6ª C 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 7ª A 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 8ª C 1 86,1 13,9 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 6ª D 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 6ª A 3 100,0 0,0 

GUARUJÁ EE dos Crisântemos 6ª B 3 100,0 0,0 

Fonte: Elaborado pela autora
18

. 

 

A segunda escola selecionada foi a EE dos Girassóis (nome fictício), que fica 

localizada no Jardim Helena Maria, no Guarujá. Sua construção data de 1965.  

A unidade manteve o Curso de Magistério, por meio do projeto Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento para o Magistério (CEFAM), no período de 1988 até 2005, quando foi 

extinto. Atende o Ensino Fundamental, o Médio Regular e o Ensino Médio Educação de 

Jovens e Adultos (EJA).  

                                                           
18

 Com base no quadro-resumo das notas da prova diagnóstica realizada pela SEE/SP (SÃO PAULO, 2014b). 
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O bairro é residencial e a comunidade escolar é heterogênea. No seu entorno, 

encontra-se o Lions Clube, a Companhia de Eletricidade ELECKTRO, o Estádio Municipal, 

uma academia de esportes e a Igreja Batista Assembleia de Deus. 

Na Ademar de Barros, principal avenida pública de acesso ao Guarujá e também à 

escola, estão localizados concessionárias de automóveis, consultorias de imóveis, centros 

comerciais, drogarias, pizzarias, o Colégio Mundial, um Posto de Tratamento de Alcoólicos 

Anônimos, a Associação Brasileira de Terceira Idade (ABRASTI) e a Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), além de uma agência do Banco 

Santander, uma da Caixa Econômica Federal e uma do Banco Itaú. No sentido balsa (ferry-

boot), há a Companhia de Distribuição de Gás Ultragaz, o supermercado Compre Bem e o 

Centro de Saúde Municipal. 

Os pais, em sua maioria, são religiosos, tendo o hábito de ler a Bíblia. A renda 

familiar, em média, é de dois a quatro salários mínimos. A socialização entre os membros da 

comunidade é um tanto difícil e precária.  

A participação dos pais na vida escolar é irrisória, o que dificulta o trabalho do 

educador. Uma boa parcela trabalha fora, quando não são separados. Manutenção e 

conservação do patrimônio escolar são encaradas como ações exclusivas da escola e do 

estado. 

A clientela escolar, além dos pertencentes ao bairro, também engloba alunos de outros 

bairros, como: Morrinhos, Santa Rosa, Santo Antônio, Perequê, Nossa Senhora dos 

Navegantes e Vila Áurea. A maioria dos alunos do estabelecimento nasceu em Santos e no 

Guarujá, mas também há oriundos do Norte e Nordeste do Brasil. 

Fazem parte da comunidade escolar crianças e adolescentes da Casa do Menor e da 

Casa de Passagem, instituições situadas no entorno da escola. Muitos dos alunos que 

concluem a 3ª série do Ensino Médio ingressam em uma faculdade situada nas proximidades 

da escola. 

O prédio tem um satisfatório espaço físico, que é adequado ao número de alunos. 

Possui 15 salas de aula, distribuídas em dois prédios. A Associação de Pais e Mestres (APM), 

por meio dos recursos advindos do Fundo de Desenvolvimento da Educação/Ministério da 

Educação (FDE/MEC), tem realizado os pequenos serviços, porém não possui recursos para 

atender a toda a construção. A unidade escolar está situada em um terreno cuja área é de 6.720 

m
2
, com a seguinte disposição: quadra de esporte, galpão coberto, vestiários (um masculino e 

um feminino), banheiros para alunos (um feminino e um masculino), portaria, cozinha, 

depósito para merenda, palco, sala da Coordenação, sala da Diretoria, banheiro para a 
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Direção, sala do vice-diretor, sala dos professores, banheiros para professores (um masculino 

e um feminino), Secretaria, depósito para materiais de limpeza, banheiro para o pessoal de 

serviço, zeladoria, sala de xerox, sala de vídeo, biblioteca, laboratório de Ciências e sala de 

informática. 

  No primeiro pavimento do prédio, ficam: cinco salas de aula, o laboratório de 

Ciências, o galpão coberto, a cantina e os banheiros para alunos. No segundo pavimento, 

estão mais 10 salas de aula. O estabelecimento possui material didático diversificado, em bom 

estado de conservação. 

Quanto aos recursos humanos, a escola conta com 59 professores, um diretor, uma 

vice-diretora, uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora de apoio à gestão, um 

professor mediador, quatro profissionais de limpeza, cinco cozinheiras, um gerente na 

Secretaria e cinco agentes de organização escolar. 

O total de alunos da escola é de 947, sendo 459 no Ensino Fundamental e 488 no 

Ensino Médio, distribuídos em 32 turmas, divididas nos três períodos de funcionamento da 

escola. 

A pesquisa da Secretaria da Educação, no período de 2008/2009, ocorreu nos mesmos 

moldes da realizada na EE dos Crisântemos. Após a análise do trio gestor, com base na 

“Coleta de Dados”, concluiu-se que, com a nova Proposta, procurou-se sanar os obstáculos 

que a escola apresentava quanto à aprendizagem dos alunos, com a presença dos 

coordenadores conscientizando os professores de que os alunos com menções vermelhas 

necessitariam de recuperação paralela e não bimestral, e de que os alunos trazidos de séries 

anteriores já diagnosticados que não conseguem acompanhar a série subsequente deveriam ser 

encaminhados para as aulas de reforço que seriam ministradas pelo próprio professor ou por 

outro contratado. 

Como pontos negativos levantados, a evasão e a transferência continuam sendo 

marcantes, e concluiu-se que é necessária uma maior atuação dos profissionais para diminuir 

o problema. Os dados relativos à apuração de assiduidade seriam comunicados ao aluno e aos 

pais ou responsáveis, após cada síntese de avaliação. 

Foi também priorizado o compromisso dos gestores, professores e funcionários com o 

Projeto Pedagógico e do Desenvolvimento de equipes e lideranças, além da valorização e 

motivação de pessoas, da formação continuada e de ações voltadas para a integração entre os 

profissionais da escola, pais e alunos. 

A escola tem como projetos: “Faça parte - Projeto Escola Solidária”, “Consciência 

negra”, “Previna-se contra a hepatite e o glaucoma” (parceria com a Secretaria da Saúde do 
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Guarujá), “Jornal Escola Comunidade” (projeto A Tribuna) e “Fazendo a diferença e 

valorizando a terceira idade” (visita dos alunos ao asilo dos idosos). 

Dos projetos especiais da SEE/SP, a escola participa dos seguintes: “Agita galera”, 

“Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência” (PROERD), “Prevenção 

também se ensina”, “Grêmio Estudantil”, “Fanfarra Escolar” e “Escola da Família”. 

O Quadro 4, abaixo, mostra os dados do SARESP e o IDESP da EE dos Girassóis nos 

anos de 2007 a 2012. 

 

Quadro 4 - Dados do SARESP e o IDESP da EE dos Girassóis nos anos de 2007 a 2012. 

GUARUJÁ 2007 

 

2008 
REAL/ 

META 
2009 

REAL/ 

META 

Escola 

Estadual 

Série / 

Ano 
Real 

 

Meta Real % Meta Real % 

EE dos 

Girassóis 

4ª / 5º  

 

    3,58  

8ª / 9º 2,49 

 

2,62 2,55 97% 2,75 2,9 105% 

3º 1,07  1,17 1,32 113% 2,68 2,01 75% 

 

GUARUJÁ 2010 
REAL/ 

META 
2011 

REAL/ 

META 
2012 

REAL/ 

META 
Média 

IDESP 
Escola 

Estadual 

Série / 

Ano 
Meta Real % Meta Real % Meta Real % 

EE dos 

Girassóis 

4ª / 5º 3,73 2,8 75% 2,98 4,19 141% 4,34 
 

0% 3,52 

8ª / 9º 3,03 2,07 68% 2,26 2,28 101% 2,48 1,95 79% 2,37 

3º 2,12 1,54 73% 1,71 1,22 71% 1,39 1,51 109% 1,45 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do SARESP e no IDESP
19

. 

 

Da mesma forma que no Quadro 3, da EE dos Crisântemos, meta significa o índice 

que a escola deve atingir baseado no IDESP da própria escola e no do estado, ainda que o 

IDESP seja um indicador de qualidade das séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª a 8ª séries) 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Os campos na cor verde sinalizam os anos em 

que a escola suplantou sua meta. Podemos observar que, no ano de 2008, ano em que a 

Proposta foi implantada, os alunos do 3º ano do Ensino Médio obtiveram um aumento em 

                                                           
19

 Com base nos dados disponíveis em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-

idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola>. Acesso em: 03 jun. 2014 (SÃO PAULO, 2014c). A existência de 

campos não preenchidos no quadro decorre do fato de que as séries, naquele ano, não foram selecionadas para 

fazer a prova do SARESP.  

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
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relação à meta, e os do 8º e 9º anos chegaram a 97% da meta. Em 2009, os alunos dos 8º e 9º 

anos suplantaram a meta em 5%. No ano de 2010, não ocorreu superação de metas. O ano de 

2011 foi bom para o Ensino Fundamental, pois ocorreu superação de metas por todos os anos; 

já em 2012, só 3º ano do Ensino Médio é que superou a meta.  

No ano de 2012, foi realizada uma prova diagnóstica na escola e os resultados 

apresentados estão no Quadro 5, abaixo, encaminhado à escola pela SEE/SP. 

 

Quadro 5 - Diretoria de Ensino de Santos – Desempenho no Ensino Fundamental por turma em 2012 – EE dos 

Girassóis. 

DIRETORIA DE ENSINO DE SANTOS  

DESEMPENHO NO ENSINO FUNDAMENTAL POR TURMA EM 2012 – EE dos Girassóis  

MUNICÍPIO ESCOLA SÉRIE TURMA TURNO APROVAÇÃO REPROVAÇÃO 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 7ª B 1 70,3 10,8 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 5ª D 3 94,4 5,6 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 6ª C 3 87,1 3,2 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 5ª B 3 78,8 15,2 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 7ª C 1 86,8 13,2 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 5ª A 3 97,1 2,9 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 7ª A 1 87,5 2,5 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 8ª A 1 64,4 22,2 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 6ª A 3 93,5 6,5 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 5ª C 3 74,2 25,8 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 6ª B 3 75,8 18,2 

GUARUJÁ EE dos Girassóis 8ª B 1 72,5 17,5 

Fonte: Elaborado pela autora
20

. 

 

4.3 A escolha da metodologia  

 

A metodologia utilizada na pesquisa foi de abordagem qualitativa, e a nossa escolha 

iniciou-se como o exposto por Chizzotti (2010, p. 26), quando afirma que: “as pesquisas 

qualitativas não têm um padrão único porque admitem que a realidade é fluente e 

                                                           
20

 Com base no quadro-resumo das notas da prova diagnóstica realizada pela SEE/SP (SÃO PAULO, 2014b). 
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contraditória”. O mesmo autor argumenta que “os processos de investigação dependem 

também do pesquisador, de sua concepção, de seus valores, de seus objetivos” (CHIZZOTTI, 

2010, p. 26), o que nos fortaleceu na escolha.  

Sabemos que o debate quantitativo versus qualitativo, iniciado com o 

desmoronamento da pesquisa positivista, continua até hoje, o que pode ser observado 

principalmente na oposição entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, as quais, 

embora distintas, são complementares.  

A pesquisa positivista teve o seu início por ocasião do nascimento das Ciências 

Humanas, no século XIX, e o seu desenvolvimento no século XX. Essa pesquisa aprecia 

números e pretende alcançar a medida exata dos fenômenos humanos, tendo como principal 

chave a validade dos saberes construídos. Os que não compactuam desse pensamento, 

segundo Laville e Dionne (1999, p. 43), propõem-se a respeitar o real, mas, “[...] quando se 

trata do real humano, afirmam, tentemos conhecer as motivações, as representações, 

consideremos os valores, mesmo se dificilmente quantificáveis; deixemos falar o real a seu 

modo e o escutemos”. Os autores acreditam que o debate entre abordagens quantitativas e 

qualitativas, mesmo que frequente, é inútil, tendo em vista que “os pesquisadores aprenderam 

há muito tempo a conjugar suas abordagens conforme as necessidades” (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 43). E concluem seu pensamento pontuando que o pesquisador precisa 

estar atento ao seu objeto de pesquisa na escolha da abordagem, pois o método deve estar a 

serviço do objeto pesquisado. Mais uma vez, encontramos ancoragem para as nossas 

pretensões, já que o objeto em nossa pesquisa são os professores e os gestores de escolas. 

 Bogdan e Biklen (1994, p. 83) discutem o conceito de pesquisa qualitativa, 

apresentando características básicas que configuram esse tipo de estudo e afirmando que, “na 

investigação qualitativa em educação, o investigador comporta-se mais de acordo com o 

viajante que não planeia do que com aquele que o faz meticulosamente”. A afirmação vem ao 

encontro da proposta inicial do estudo que desenvolvi, tendo em vista que o embrião dos 

questionamentos surgiu em minha trajetória profissional.  

Os autores acrescentam que o plano inicial de pesquisa normalmente é flexível, e 

começa a ser delineado no recolhimento primário de dados que irão fornecer parâmetros para 

os passos seguintes, uma vez que o planejamento vai sendo elaborado durante a pesquisa. 

 Observei que o perfil traçado pelos autores encaixava-se no propósito delineado nos 

objetivos da pesquisa, pois, como assinala Martins (2001, p. 3), a investigação é um campo 

imprevisível repleto de possibilidades, já que “os problemas são modificados cotidianamente, 

e as verdades científicas não são inexoráveis e nem estão dadas a priori”. 
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A presente pesquisa foi predominantemente qualitativa, entretanto, quando surgiram 

dados quantitativos que se mostraram importantes, eles foram levados em consideração. 

Foram cumpridas as seguintes etapas: observação realizada nas unidades escolares; análise de 

documentos legais; e entrevistas semiestruturadas com a direção das unidades, com os vice-

diretores, com os professores coordenadores e com dois professores de Português e dois de 

Matemática de cada escola selecionada. Os dados coletados por meio das entrevistas foram 

tratados com base na análise de conteúdo. 

 

4.4 O desenvolvimento da pesquisa: procedimentos 

 

4.4.1 Análise documental 

 

A investigação desencadeou-se com a busca de documentos relacionados às origens, 

justificativas, objetivos e planos para operacionalizar a implantação da Proposta Curricular.  

Inicialmente, analisamos o documento básico que descreve os princípios orientadores 

da nova Proposta Curricular, que, em sua apresentação, anuncia que ela foi elaborada “[...] 

para uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos 

desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo” (SÃO PAULO, 2008d, 

p. 3). Tal documento define a escola como “[...] espaço de cultura e de articulação de 

competências e conteúdos disciplinares [...]” (SÃO PAULO, 2008d, p. 3). 

Investigamos ainda, um segundo documento – “Gestão do Currículo na Escola” –, 

destinado a dirigentes e gestores escolares, com a finalidade de apoiar o gestor na 

implementação da nova Proposta Curricular, com vistas a garantir que o projeto pedagógico, 

que organiza o trabalho nas escolas, seja “[...] um recurso efetivo e dinâmico para assegurar 

aos alunos a aquisição dos conteúdos e competências relativas à proposta” (SÃO PAULO, 

2008d, p. 4). A intenção foi de compreender os processos institucionais de apropriação, tanto 

no âmbito de gestão como na docência, no que diz respeito às orientações dos órgãos 

responsáveis pela Educação básica, no caso da nova Proposta, a partir do 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Como suporte para a investigação, tomamos ainda os pressupostos que norteiam as 

políticas educacionais no estado de São Paulo de 1990 até o presente momento. Discutiu-se o 

significado da implantação da nova Proposta no trabalho docente, em estudo realizado com 

professores, professores coordenadores, vice-diretores e diretores da rede estadual em escolas 

pertencentes à Diretoria Regional de Ensino de Santos. A pesquisa teve como foco a análise 
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do período de implantação da Proposta Curricular desenvolvida pela Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo no período de 2008 a 2010. 

 

4.4.2 Observação participante 

 

Para Stake (2011, p. 107), a observação participante é uma forma ativa de observação 

em que “[...] o pesquisador se junta à atividade como participante, não apenas para se 

aproximar dos outros participantes, mas para tentar aprender algo com a experiência que eles 

têm descrita no papel”. Tal pensamento fortalece a nossa intenção de pesquisar, entre os 

professores das diferentes disciplinas e com os gestores, sobre as principais facilidades e 

dificuldades que eles encontravam no processo de implantação da nova Proposta Curricular.  

As atividades de pesquisa tiveram início durante o período em que participamos do 

trio gestor das escolas pesquisadas. Nossa condição de pesquisadora envolveu, além das 

entrevistas realizadas com professores e gestores, a atuação junto a esse grupo como parte 

integrante dos eventos pesquisados, pois, após os estudos do texto da Proposta Curricular, 

passamos a acompanhar, nos HTPCs, o trabalho do professor coordenador e do diretor junto 

aos professores.  

Segundo Chizzotti (2010, p. 90), “a observação participante é obtida por meio do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores 

em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista”. Neste período, 

nossa maior preocupação foi a de tomar os cuidados necessários para com os registros que 

fizemos dessas reuniões, com o propósito de garantir a confiabilidade e a pertinência dos 

dados.  

A respeito da credibilidade na coleta e no registro dos dados da investigação, cabe 

destacar que: 

Ainda que permanência prolongada no campo e a observação contínua 

permitam um envolvimento suficiente na situação e o estabelecimento de 

uma relação adequada com os sujeitos, aumentando a probabilidade de 

recolher adequadamente as suas perspectivas, apenas a comprovação pelos 

participantes e a sua confrontação (triangulação, que também se tem 

designado de exame cruzado, ou validação cruzada) permite iluminar e 

clarificar as suas diferenças, semelhanças e contradições, ou seja, testar os 

resultados da investigação (DEAN; WHITE, 1985; GUBA; LINCOLN, 

1995 apud RODRIGUES, 1999, p. 42). 

O grupo de Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica (PCOPs) por nós 

liderado passou a ter a oportunidade de acompanhar a chegada às escolas do segundo 
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documento integrante da Proposta Curricular, denominado “Gestão do Currículo na Escola”, 

contendo três volumes, o Caderno do Gestor volumes 1, 2 e 3, em 2008.  

O volume 1 foi especialmente destinado ao professor coordenador das escolas e teve 

como objetivo principal subsidiá-lo em sua atividade de gestão. No texto, gestão é definida 

como: “[...] o esforço consciente dos sujeitos responsáveis pela escola para gerar mudanças, a 

partir da tomada de decisões sobre o planejamento, sua aplicação e avaliação” (MURRIE, 

2008, p. 7). O documento acrescenta, ainda, que, para desenvolver essa gestão, é necessário 

“[...] competência técnica, participação responsável e compromisso com os resultados 

educacionais efetivos e significativos” (MURRIE, 2008, p. 7). Nessa perspectiva, o trabalho 

do professor coordenador apresenta-se no processo de implantação com importância 

significativa, tendo em vista sua tarefa consistir em um dos pilares estruturais da implantação 

da atual política da Secretaria da Educação. As funções do professor coordenador, apontadas 

pela Secretaria, residem em:  

Ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o 

nível de desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos externos e 

internos de avaliação; intervir na prática de sala de aula, incentivando os 

docentes a diversificarem as oportunidades de aprendizagem, visando à 

superação das dificuldades detectadas junto aos alunos; promover o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores 

designados, com vistas à eficácia e à melhoria de seu trabalho (FINI, 2008, 

p. 6). 

 Nosso grupo, nesta fase de implantação, deparou-se com um problema real: os 

professores coordenadores não se sentiam preparados para assumir tal responsabilidade, 

alegavam que estavam com o compromisso de apresentar, de forma festiva e convincente, 

uma Proposta Curricular de cuja construção não haviam participado. Nossa situação, enquanto 

um dos grupos responsáveis pela implantação da nova Proposta na Diretoria de Ensino de 

Santos, tornou-se bem difícil, e, embora concordando com os professores coordenadores, nós 

tínhamos uma obrigação institucional a cumprir.  

Após um diálogo aberto entre os envolvidos, a medida tomada foi a de reunir os 

professores coordenadores em grupos de trabalho, para que, juntos, pudéssemos estudar o 

volume 1 de Caderno do Gestor, colocando-nos como parceiros em suas tarefas, as quais 

nunca foram fáceis, mas que agora se apresentavam bastante complicadas, tendo em vista o 

papel que lhes fora atribuído. 

Nessas reuniões, além do estudo mencionado, algumas reflexões a respeito de 

reformas educacionais e curriculares foram discutidas, como a importância de entendermos os 
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pressupostos e os fundamentos que subsidiam as políticas públicas e a Proposta em curso no 

estado. 

Sabíamos que um fato central em nosso trabalho seria a forma pela qual seus conceitos 

seriam compreendidos pelos professores e como eles poderiam transformam sua compreensão 

em prática escolar; em síntese, como se daria a materialização dessa reforma curricular.  

Durante o processo, nos textos do volume 1 do Caderno do Gestor, deparamo-nos com 

instruções detalhadas no sentido de guiar as ações do professor coordenador em um estudo 

programado para dois dias, com período integral, com os professores da escola. 

Ao grupo de supervisão ficou destinado o acompanhamento das atividades nas escolas 

do setor de trabalho que lhe foi atribuído. Na oportunidade, procuramos dividir o tempo entre 

as escolas selecionadas para a nossa pesquisa.   

Os volumes que se seguiram a esse primeiro permaneceram dentro do mesmo 

propósito, o de apresentar sugestões de organização do trabalho dos especialistas responsáveis 

pela gestão do currículo na escola, com propostas de agenda, programa, atividades e 

organização de recursos para apoiar o trabalho dos envolvidos no processo.  

  O caderno destinado ao professor propõe atividades docentes para todas as aulas, em 

todas as séries e disciplinas. Os materiais são organizados por bimestre, com indicação clara 

das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, em cada tema ou tópico 

dos conteúdos, sugestão de aulas, sugestões de material complementar, propostas de avaliação 

e projetos de recuperação paralela. 

 O caderno do aluno apresenta orientação de estudos, proposta de atividades com 

exercícios em sala de aula e um roteiro para o trabalho individual e em grupo. Contém a lição 

de casa, textos e imagens de apoio, e ainda faz referência a outros materiais e aos livros 

didáticos adotados na rede. 

 O que sustenta o nosso procedimento de pesquisa na realização de uma observação 

participante vem ao encontro do exposto por Vianna (2003, p. 18), quando afirma que, “no 

caso da observação participante, o observador é parte da atividade objeto da pesquisa, 

procurando ser membro do grupo”. Este trabalho de estudo e reflexão do material 

encaminhado pela SEE/SP, junto aos professores e gestores das escolas pesquisadas, fez parte 

das atividades por mim desenvolvidas no período compreendido entre 2008 e 2009, como 

supervisora de ensino da Diretoria de Ensino de Santos.  
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4.4.3 As entrevistas 

 

Bauer e Gaskell (2004, p. 65) observam que a entrevista qualitativa ou de 

aprofundamento fornece dados básicos para que possamos compreender as relações entre os 

atores sociais e sua situação, destacando que “[...] o objetivo é uma compreensão detalhada 

das crenças, atitudes, valores e motivações em relação aos comportamentos das pessoas em 

contextos sociais específicos”. Ainda segundo Bauer e Gaskell (2004, p. 190), a maioria das 

pesquisas sociais se baseia em entrevistas, que podem ser estruturadas ou não. Os autores 

acreditam que as pessoas, quando falam, exprimem suas opiniões a respeito de determinado 

assunto, da mesma maneira que a fala revela seus pensamentos. O texto é a forma escrita de 

expressar esses pensamentos. Para eles, “a análise de conteúdo é apenas um método de análise 

de texto desenvolvida dentro das ciências sociais empíricas” (BAUER; GASKELL, 2004, p. 

190), afirmando que: 

Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo culmine em 

descrições numéricas de algumas características do corpus do texto, 

considerável atenção está sendo dada aos “tipos”, “qualidades” e 

“distinções” no texto, antes que qualquer quantificação seja feita. Deste 

modo, a análise de texto faz uma ponte entre um formalismo estatístico e a 

análise quantitativa dos materiais. No divisor quantidade/qualidade das 

ciências sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida que pode 

mediar esta improdutiva discussão virtudes e métodos (BAUER; GASKELL, 

2004, p. 190). 

Entendemos, dessa forma, que a análise de conteúdo tem o seu ponto de partida na 

mensagem verbal ou escrita. Em nosso trabalho, foi obtida dos sujeitos a mensagem verbal 

com as entrevistas realizadas. Segundo Franco (2003, p. 13), toda mensagem expressa um 

significado e um sentido que não pode ser considerado como um ato isolado, além disso, “[...] 

torna-se indispensável considerar que a relação que vincula a emissão das mensagens está, 

necessariamente, vinculada às condições contextuais de seus produtores”. O significado, 

segundo a autora, é o que pode ser absorvido, compreendido e generalizado a partir de suas 

características definidoras; já o sentido implica atribuição de um significado pessoal. 

Acrescenta a autora que condições contextuais são as condições históricas, sociais, 

econômicas e culturais em que os emissores estão envolvidos, pois “[...] toda análise de 

conteúdo implica em comparações contextuais” (FRANCO, 2003, p. 16).  

A escolha de entrevistas como método para a pesquisa também partiu do exposto por 

Bogdan e Biklen (1994, p. 134), quando sustentam que: “as entrevistas podem constituir a 

estratégia dominante para a escolha dos dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a 

observação participante, análise de documentos e outras técnicas”. Os autores colocam que, 
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na observação participante, “[...] o investigador geralmente já conhece os sujeitos, de modo 

que a entrevista se assemelha muitas vezes a uma conversa entre amigos” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 134). Nossa primeira parte de entrevistas iniciou-se já nos momentos de 

encontro com os professores nos HTPCs. Para os autores, quando ocorre uma observação 

participante, “[...] não se pode separar facilmente a entrevista das outras atividades de 

investigação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134), pois a cada momento livre tivemos a 

oportunidade de ouvir a posição dos professores a respeito da nossa questão de pesquisa, 

dados que foram devidamente anotados em nosso diário de pesquisa de campo. 

No final do ano de 2010 e início de 2011, especificamente ao final dos estudos 

realizados com os professores e gestores no processo de implantação da nova Proposta 

Curricular, demos início às entrevistas mais formais. Solicitamos que aqueles que se 

interessassem em participar de nossa pesquisa, que foi devidamente divulgada e teve os seus 

objetivos explicitados, deveriam nos procurar para marcarmos um local e horário destinado a 

esse fim. A partir desse momento, iniciamos as entrevistas com professores e gestores. 

Segundo Stake (2011, p. 208), as entrevistas podem ser usadas com diferentes 

propósitos; entretanto, para um pesquisador qualitativo, os principais são:  

1. Obter informações singulares ou interpretações sustentadas pela pessoa 

entrevistada. 

2. Coletar uma soma numérica de informações de muitas pessoas. 

3. Descobrir sobre “uma coisa” que os pesquisadores não conseguiram 

observar por eles mesmos.  

Tais afirmações vinham ao encontro de nossos propósitos, e demos início às 

entrevistas informando os sujeitos do nosso objetivo e que garantíamos que aquilo que seria 

dito na entrevista seria tratado confidencialmente. Dentro de uma estrutura aberta de 

questionamento, incentivamos os professores e gestores entrevistados a se expressarem 

livremente, emitindo suas opiniões sobre o tema da entrevista que foi exposto já no primeiro 

momento: quais os aspectos facilitadores e os dificultadores que eles encontraram em seu 

trabalho no processo de implantação da nova Proposta Curricular do estado?  

Foram entrevistados oito professores, quatro professores coordenadores, dois vice-

diretores e dois diretores, totalizando 16 entrevistas com sujeitos envolvidos no processo de 

implantação da nova Proposta Curricular.  

 Com as entrevistas realizadas, passamos a transcrever a fala dos professores e 

gestores para possibilitar a análise mais detalhada. Sabíamos que, em situações como esta, 

segundo Symanski (2010, p. 12), “a entrevista face a face é fundamentalmente de interação 

humana em que está em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 
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preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistados”. Dessa 

forma, tentamos transcrever respeitando a forma da fala dos entrevistados, assinalando os 

momentos de pausas, de reflexões e dúvidas.  

Com o material em mãos, iniciamos a nossa atividade. Como nos indica Bardin (1977, 

p. 96), quando aponta as atividades de pré-análise, “[...] esta fase é chamada de leitura 

flutuante [...], pouco a pouco a leitura vai se tornando mais precisa, em função das hipóteses 

emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível aplicação de 

técnicas utilizadas em materiais análogos”.  

Após um longo processo de idas e vindas da teoria ao material colhido nas entrevistas, 

estabelecemos como critérios no levantamento de indicadores para possíveis categorias as 

regras da exaustividade e da representatividade. Segundo Franco (2008, p. 53), na regra da 

exaustividade, após definido o corpus de análise, em nosso caso as entrevistas, devem ser 

considerados todos os elementos desse corpus, “[...] com o objetivo de configurar e esclarecer 

o contexto e as condições sociais e políticas presentes e, historicamente, contidas nas 

mensagens emitidas”. Na regra da representatividade, podemos apontar o que apresenta maior 

relevância, o que possui maior significado e maior consistência, enfim, destacar o que 

realmente pode aprofundar o estudo em questão.  

Na elaboração dos indicadores, observamos as orientações de Franco (2008), quando 

ressalta que, em grande parte das investigações, o que passa a ter importância para a análise 

dos dados é o que é continuadamente mencionado. “Neste caso, o indicador correspondente 

será a frequência observada acerca do tema em questão.” (FRANCO, 2008, p. 58). 

Passamos a ler o material com especial atenção, e desse processo foram surgindo as 

primeiras categorias. No dizer de Franco (2008, p. 63), “inicialmente, classificamos as 

respostas em categorias de menor amplitude e, em seguida, sem nos afastar dos significados e 

dos sentidos atribuídos pelos respondentes, criamos marcos interpretativos mais amplos para 

reagrupá-las”. A autora define como significado “[...] o que pode ser absorvido, 

compreendido e generalizado a partir de suas características definidoras ou pelo seu corpus de 

significação”; e, como sentido, “[...] o que implica a atribuição de um significado pessoal e 

objetivado que se concretiza na pratica social e que se manifesta a partir das Representações 

Sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas”. 

(FRANCO, 2008, p. 13). 

Cabe observar que formular categorias, em análise de conteúdo, é um processo longo e 

difícil. Para Franco (2008, p. 59), “a categorização é uma operação de classificação de 
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elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. 

Segundo Laville e Dionne (1999, p. 223), “as categorias devem possuir certas 

qualidades caso se queira que a análise se mostre significativa”, como, por exemplo: serem 

pertinentes, convindo aos conteúdos analisados; serem verificadas o mais exaustivamente 

possível para englobar o máximo dos conteúdos; não serem muito numerosas, tendo em vista 

que a finalidade é reduzir os dados; e serem precisas e mutuamente exclusivas, pois o 

conteúdo de uma não pode encontrar-se também em outra. 

 Com base nas entrevistas com os professores e com o núcleo gestor, organizamos as 

respostas tabulando-as por fatores dificultadores e facilitadores do processo de implantação da 

Proposta Curricular do estado de São Paulo, buscando também, identificar as condições em 

que a Proposta foi implantada na escola a partir da fala dos professores e gestores. 
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este necessário alargamento de horizontes que nasce da tentativa de 

resposta à necessidade primeira que nos fez refletir sobre a prática tende a 

aumentar seu espectro. O esclarecimento de um ponto aqui desnuda outro 

ali que precisa igualmente ser desnudado. 

 (PAULO FREIRE) 

 

Com base nas entrevistas com os professores e o núcleo gestor, organizamos as 

respostas trabalhando-as por fatores dificultadores e facilitadores no processo de implantação 

da Proposta Curricular do estado de São Paulo. A partir desses procedimentos, selecionamos 

indicadores e os organizamos em categorias para a análise. 

 

5.1 As categorias de análise 

 

Dois aspectos, citando Abramowicz (1989, p. 38), nos ajudaram no processo de coleta 

dos dados e na categorização do material: “[...] o conhecimento teórico da área, que fomos 

armazenando, e o conhecimento experiencial, objetivo e subjetivo, que possuíamos graças ao 

fato de estarmos trabalhando na e para a rede estadual de ensino”. 

Certamente, o trabalho reflexivo e de imersão nos dados essenciais pesquisados nos 

permitiu uma melhor orientação para o foco da pesquisa. Segundo Abramowicz (1989, p. 38), 

“dessa forma, o envolvimento do pesquisador na situação bem como sua orientação teórica e 

experiencial anterior, foram fatores importantes no desenvolvimento do trabalho”. As falas 

dos entrevistados ilustrarão essas reflexões. 

Depois de reiteradas leituras nas transcrições das entrevistas, elaboramos o Quadro 6, 

que seguiu as seguintes fases: (1) seleção e listagem dos elementos predominantes, que deram 

origem aos indicadores; (2) análise desses indicadores, que deram origem às categorias. Tal 

processo foi realizado com todas as entrevistas feitas com os sujeitos da pesquisa: os 

professores, os professores coordenadores, os vice-diretores e os diretores. 

Neste primeiro momento, não separamos nossos sujeitos, pois, em nossa leitura, 

percebemos que suas vozes se repetiam quando elencavam os pontos dificultadores e os 

facilitadores, embora apresentando ênfases diferentes. Os resultados encontram-se nos 

indicadores e nas categorias obtidas, explicitados no Quadro 6, a seguir: 
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                                                            Quadro 6 - Indicadores e categorias.                                              (continua) 

Indicadores Categorias 

 Consultar professores 

 Consultar alunos 

 Expectativa 

 Referencial 

 Caminho longo 

 Conversa anterior 

 Diálogo 

Consulta aos professores 

 Fragmentação 

 Organização 

 Continuidade  

 Acompanhamento 

 Descontinuidade 

Organização sequencial 

 Bem claro 

 Sem estética  

 Sem cor 

 Sem atividades 

Apresentação do material 

 Organização bimestral 

 Todos têm o material 

 Capacidade de acelerar o trabalho em sala de aula 

Organização do material 

 Diferenças de saberes 

 Diferença de idades 

 Diferenças regionais 

 Diferenças culturais 

 Diferenças sociais  

Diversidade dos alunos 

 Moradia 

 Condições de trabalho 
Condições sociais  

 Constituição familiar 

 Abandono 

 Atividade fora da escola 

Aspectos emocionais 

 Afinamento 

 Trabalho agradável - Tempo na escola  
Trabalho em equipe 

 Falta  

 Descontinuidade 
Mobilidade dos professores 

 Desinformação 

 Diálogo  

 Relações pessoais  

Trabalho da Coordenação 

 Imposição 

 Massificação 

 Adequação  

 Critério imposto 

 Ritmo imposto 

 Conteúdo imposto 

 Modelo fechado  

 Realidade ilusória  

 Atividade de mudança  

 Ouvir o professor 

Autonomia e regulação 

 Não acompanhamento  

 Relutância 

 Impossibilidade 

 Mudança 

Resistência à mudança 
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 (conclusão) 

 Teoria diferente da realidade 

 Diferença entre alunos 

 Refletir  

 Aprender 

 Acelerar 

 Conteúdo amplo 

 Material extenso 

 Planejamento 

 Culpa 

 Impossibilidade de trabalhar  

Condições de trabalho 

 Testos difíceis  

 Textos longe da realidade 

 Relação material e provas 

 Gramática distante 

 Leituras diferenciadas 

 Algo novo 

 Cansativo 

 Interpretação - Acompanhamento 

 Exercícios fora do contexto 

 Excesso de material 

 Linguagem inviável 

 Utopia 

 Interpretação  

 Pré-requisito 

Conteúdos  

 SARESP 

 IDESP  

 Bônus  

 Salário 

Avaliação externa  

 Formação inadequada 

 Dificuldade no trabalho docente 

 Falta de acompanhamento 

 Continuidade 

 Professores diferentes 

 Promoção automática 

 Promoção sem saber 

Progressão continuada 

 Alunos com desigualdade curricular 

 Currículo na federação 

 Continuidade  

Currículo único 

 Descontinuidade nos governos 

 Pouco tempo 

 Carisma pessoal 

 Respeito 

Aspectos políticos 

 Mudança, mas não inovação 

 Inovação no material 

 Mudança de forma  

 Mudança de conteúdos 

 Resistência 

 O novo 

Inovação e mudança 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a discussão dos resultados, utilizamos como eixos os princípios centrais 

explicitados na Proposta Curricular em implantação no estado: uma escola que também 
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aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como referência, prioridade 

para a competência da leitura e da escrita, e articulação das competências para aprender, 

relacionando-os com as categorias obtidas na análise das entrevistas.  

O sexto princípio, a articulação com o mundo do trabalho, não será analisado, tendo 

em vista ser um princípio mais voltado, na Proposta Curricular, para o Ensino Médio, 

fugindo, dessa maneira, de nosso recorte de pesquisa, que estuda a implantação da nova 

Proposta Curricular no Ensino Fundamental ciclo 2.  

Para melhor compreensão, elaboramos o Quadro 7, abaixo, que relaciona os princípios 

centrais da Proposta Curricular e as categorias obtidas na análise das entrevistas. 

 

Quadro 7 - Os princípios centrais da Proposta Curricular e as categorias obtidas na análise das entrevistas. 

Princípio central da Proposta Curricular Categorias obtidas na análise das entrevistas 

1 - Uma escola que também aprende 

 Consulta aos professores 

 Autonomia e regulação 

 Trabalho da Coordenação 

 Trabalho em equipe 

 Condições de trabalho 

2 - O currículo como espaço de cultura 

 Aspectos políticos 

 Aspectos emocionais 

 Diversidade dos alunos 

 Condições sociais 

3 - As competências como referência 
 Inovação e mudança 

 Resistência à mudança 

4 - Prioridade para a competência da leitura e 

da escrita 

 Progressão continuada 

 Currículo único 

5 - Articulação das competências para aprender 

 Avaliação externa  

 Conteúdos 

 Organização sequencial 

 Organização e apresentação do material 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a discussão de cada princípio, elaboramos uma matriz de análise com dois 

grandes eixos, elementos dificultadores (eixo 1) e elementos facilitadores (eixo 2), 

considerando o nosso objetivo de pesquisa. Esses eixos foram subdivididos em dois núcleos 

cada um, o dos docentes e o dos gestores, de acordo com os nossos sujeitos de pesquisa. 

Portanto, a análise foi feita da seguinte forma: no eixo 1 (elementos dificultadores), 

analisamos os professores (núcleo 1) e os gestores (núcleo 2), em cada escola pesquisada. A 
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mesma forma de análise foi repetida no eixo 2 (elementos facilitadores). Para uma melhor 

visualização, elaboramos o Quadro 8, abaixo. 

 

Quadro 8 - Matriz de análise. 

MATRIZ DE ANÁLISE 

Eixo 1 

Fatores dificultadores 

1 - Núcleo Docente  Núcleo dos professores  

2 - Núcleo Gestor 

 Núcleo dos professores coordenadores 

 Núcleo dos vice-diretores 

 Núcleo dos diretores 

Eixo 2 

Fatores facilitadores 

1 - Núcleo Docente  Núcleo dos professores 

2 - Núcleo Gestor 

 Núcleo dos professores coordenadores 

 Núcleo dos vice-diretores 

 Núcleo dos diretores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Devemos lembrar que, por diversas vezes, esses eixos aparecerão entrelaçados em 

nossas análises, tendo em vista posições semelhantes entre os núcleos e ainda a constatação de 

que algumas categorias se repetem tanto no eixo 1, apresentadas pelos entrevistados como 

aspectos dificultadores, quanto no eixo 2, como aspectos facilitadores.  

 

5.2 Análise e discussão dos resultados 

 

Como supervisora de ensino responsável pela Oficina Pedagógica na Diretoria 

Regional de Ensino de Santos, tive a oportunidade de acompanhar todo o processo, desde o 

início da implantação da nova Proposta Curricular, até o momento atual, tendo em vista que 

continuo participando do que chamamos de “trio gestor” (diretor, professor coordenador e 

supervisor de ensino).   

O interesse pela pesquisa teve início em minha atividade de trabalho, quando passei a 

acompanhar as escolas, como supervisora de ensino, participando dos HTPCs junto aos 

professores das diferentes disciplinas e os professores coordenadores da escola, no processo 

de implantação da nova Proposta Curricular.  
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Na oportunidade, observamos as reações que a nova Proposta gerou junto aos 

professores e gestores da rede. Podemos apontar como crítico o momento em que foi 

determinado aos professores, pelas autoridades educacionais, o uso de um caderno contendo 

propostas de ações a serem tomadas em sala de aula, em suas respectivas disciplinas, e um 

jornal orientando as atividades das aulas.  

As discussões tornaram-se acaloradas e dividiram os professores em grupos 

diferenciados: aqueles que normalmente resistem a qualquer mudança; os que se 

amedrontaram, chegando mesmo a alegar não estarem preparados para tal empreitada; os que 

passivamente passaram a estudar a Proposta e aplicá-la em suas atividades em sala de aula; os 

que aplaudiram, pois estavam sentindo falta, em seus planejamentos didáticos, de uma 

homogeneização, ou melhor, de um patamar curricular mínimo para desenvolver suas 

atividades; e, finalmente, aqueles que se rebelaram, atribuindo à Proposta um caráter 

autoritário de reforma no ensino, por ter sido gerada no âmbito da Secretaria da Educação do 

Estado. 

Nesse momento de implantação da Proposta Curricular, tivemos a oportunidade única 

de vivenciá-la na prática com os professores em diferentes situações. Observamos que alguns 

se sentiam inseguros ou mesmo incapazes de enfrentar tal empreitada; outros, estando 

investidos do domínio pedagógico, enfrentaram com entusiasmo essa nova opção, que poderia 

trazer benefícios ao seu trabalho docente e aos alunos; outros se encontravam na monotonia e 

agiam mais por obrigação funcional e não por acreditarem que algo pudesse mudar sua 

realidade pedagógica; outros são mais conservadores, avessos a mudanças; outros se 

lamentam, fazem inúmeras queixas em relação aos alunos e tomam atitudes negativas frente 

às políticas educacionais; e ainda há aqueles que resistem às mudanças e cultuam o passado. 

Nessa fase de observação dos professores, aqueles que se rebelaram, atribuindo à 

Proposta um caráter autoritário de reforma no ensino, foram os que mais nos inquietaram, 

pois, em seu discurso, questionam, com justa razão, onde se encontram, na atual Proposta 

Curricular em implantação no estado, as exaustivas teorias de democratização da escola, da 

gestão democrática, da autonomia escolar em sua proposta pedagógica e da autonomia 

pedagógica do professor, discursos que vêm sendo defendidos nas atuais teorias educacionais 

e políticas públicas. 

Esse panorama de inquietação nos incentivou a passar da observação para alguns 

questionamentos no sentido de tentar entender os motivos que os levaram a tomar essa 

posição. 
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5.2.1 Os entrevistados 

 

 Com o propósito de aproximar os entrevistados das posições por eles tomadas no 

momento das entrevistas, fizemos dois quadros, separados por escola e divididos em dois 

núcleos, o da docência (Quadro 9) e o da gestão (Quadro 10), contendo aspectos do perfil 

profissional de cada um, retirados de suas próprias falas (conforme o Apêndice A). 

 

Quadro 9 - Núcleo Docente (os professores). 

Núcleo I – Núcleo Docente: Apresentação 

EE dos Crisântemos 

Margarida (P1) 

Margarida. Eu leciono Língua Portuguesa. Minha formação é Português e Inglês, 

já estou aqui na escola há 15 anos. Participei da implantação da nova Proposta 

nesta escola com as sétimas e oitavas. 

Rosa (P2) 

Sou a professora Rosa, de Português. Fui aluna aqui na EE dos Crisântemos, 

estudei na quinta e na sexta série, agora estou trabalhando, tendo o prazer de 

trabalhar com alguns professores que deram aulas para mim. Cada dia que passa 

aprendo mais, vou buscando conhecimentos com o pessoal que já dá aulas há 

bastante tempo, cada dia que passa é um aprendizado novo... 

Azaleia (M1) 

Azaleia. Eu dou aula de Matemática, e sou efetiva aqui desde 2000. Em 1998, eu 

vim para cá e me efetivei em 2000. E estou desde então trabalhando nessa 

escola. Sempre trabalhei de quinta à oitava série e do ano passado para cá 

também comecei a trabalhar com o Ensino Médio.  

Hortênsia (M2) 

Hortênsia. Eu tenho licenciatura plena em Ciências e Biologia, e curta em 

Ciências e Matemática. Eu comecei em 2000, fiquei aqui até 2005/2006 e sai. 

Depois dei aula em outras escolas e voltei para cá já faz dois anos. 

EE dos Girassóis 

Amarílis (P1) 

Meu Nome é Amarílis e a minha disciplina é Língua Portuguesa, Literatura. Eu 

iniciei no Estado aqui na escola, foi em 98. Comecei dando aula de reforço, 

depois fui para a Praia Grande. Fiquei na Praia Grande durante cinco anos, 

morando aqui no Guarujá. Depois de cinco anos, eu fui para Bertioga, e em 2009 

voltei para essa escola. 

Angélica (P2) 

Angélica. Aqui nessa escola, eu sou efetiva em Inglês e Português. Em Inglês, eu 

já estou me aposentando, eu tenho já 26 anos, e, em Português, eu comecei tem 

uns 10 anos... nessa escola. 

Gardênia (M1) 
Gardênia. Eu leciono Matemática para o Ensino Fundamental. Trabalho nessa 

escola há seis anos, no Estado já há 18 anos. 

Íris (M2) 

Meu nome é Íris. Sou professora de Matemática da Rede Pública Estadual. Dou 

aula há 24 anos. Desses 24 anos, a maior parte deles com o Ensino Médio. Já 

passei por vários projetos, trabalhei por 15 anos no CEFAM, 12 anos como 

professora e três como professora coordenadora. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dadas nas entrevistas. 

Observação: Nomes fictícios. 

Legenda: P1 - Português 1; P2 - Português 2; M1 - Matemática 1; M2 - Matemática 2. 
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Quadro 10 - Núcleo Gestor (professores coordenadores, vice-diretor e diretor). 

Núcleo II – Núcleo Gestor: Apresentação 

EE dos Crisântemos 

Lírio (PC1) 

Meu nome é Lírio, e, no período de 2007 a 2010, eu fui professor coordenador 

pedagógico da escola dos Crisântemos no Guarujá. Minha formação inicial foi 

Matemática, depois fiz Pedagogia. Já estou trabalhando há quase 25 anos. 

Petúnia (PC2) 

Meu nome é Petúnia. Trabalho nessa unidade já há quase 20 anos, um bom 

período em sala de aula. Estive na Coordenação o ano passado, retornei para 

terminar o probatório, agora estou novamente na Coordenação. Sou professora 

de Geografia. 

Dália (VD) 
Meu nome é Dália. Eu sou vice-diretora da escola, têm mais ou menos uns três 

anos que estou na Vice-direção. Minha primeira formação foi em Letras. 

Verbena (D) 

Meu nome é Verbena. Sou efetiva nessa escola desde 1998, como você deve 

lembrar, pois ingressamos como diretoras juntas, ou melhor, você em um dia e 

eu no outro dia. Eu escolhi aqui e nunca me removi. Minha formação inicial é de 

Português, depois fiz Pedagogia e pós-graduação em Gestão Educacional.  

EE dos Girassóis 

Tulipa (PC1) Tulipa, coordenadora do Ensino Fundamental e Médio. 

Palma (PC2) 

Meu nome é Palma. Sou coordenadora da escola faz cinco anos. Tenho pós-

graduação em Psicopedagogia, acabei de fazer agora a pós-graduação da 

REDEFOR [Rede São Paulo de Formação Docente] da USP [Universidade de 

São Paulo]. Eu trabalho como coordenadora e gosto daquilo que eu faço. 

Cravina (VD) Meu nome é Cravina, sou vice-diretora da escola já fazem cinco anos. 

Gérbera (D) 

Meu nome é Gérbera. Sou diretora de escola. Tenho já 35 anos de efetivo 

exercício no Magistério público, dentro deles, 17 anos foram dedicados a 

atividades dentro das salas de aula, e o restante na Direção. Estou hoje na escola, 

estou não, sou diretora da escola, desde 1999. Aqui eu tive oportunidade de 

trabalhar com o CEFAM, que é curso profissionalizante de Magistério, Ensino 

Médio, escola de tempo integral, primeira à quarta, ou seja, experiência não 

faltou. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dadas nas entrevistas. 

Observação: Nomes fictícios. 

Legenda: PC1 - Professor Coordenador 1; PC2 - Professor Coordenador 2; VD - Vice-diretor; D - Diretor. 

 

5.2.2 Primeiro princípio: Uma escola que também aprende 

 

A este primeiro princípio explicitado na nova Proposta Curricular, já discutido 

anteriormente, encontram-se vinculadas as seguintes categorias: consulta aos professores, 

autonomia e regulação, trabalho da Coordenação, trabalho em equipe e condições de trabalho. 

Tais categorias serão analisadas nos moldes expostos no Quadro 8 (matriz de análise). 
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5.2.2.1 Fatores dificultadores 

 

Passaremos a discutir, inicialmente, os fatores dificultadores na implantação da 

Proposta Curricular (eixo 1), começando pelo núcleo 1 (núcleo dos professores). 

Vários pontos foram destacados pelos professores entrevistados. Para compreender os 

questionamentos levantados, precisamos nos debruçar no âmbito do trabalho docente, que, 

embora não fazendo parte do referencial teórico exigido para o nosso objetivo de pesquisa, 

nos ajudará na interpretação dos dados, tendo em vista o panorama de pesquisa ser a escola e 

os sujeitos, professores e gestores.  

Entre outros autores que tratam do assunto, Tardif e Lessard (2005), com o conceito de 

pluralismo epistemológico, podem nos auxiliar a entender os posicionamentos assumidos, 

uma vez que as suas pesquisas sobre o trabalho docente vêm ao encontro de nossos 

propósitos. Para eles, hoje dispomos de uma sólida base de conhecimentos para estudar a 

docência no âmbito escolar, “[...] compreendida como uma forma particular de trabalho sobre 

o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, 

que é justamente outro ser humano, no modo fundamental de interação humana” (TARDIF; 

LESSARD, 2005, p. 8). 

Nessa perspectiva, entendemos a posição dos entrevistados quando apontam como 

fator dificultador a não consulta aos professores que estavam em contato direto com os 

alunos. É o que nos mostra a fala da professora Margarida, da EE dos Crisântemos: 

A Proposta Curricular, o currículo da escola, deveria passar por uma 

consulta ampla, longa, demorada, pente fino, com os professores, com os 

diretores. Quando digo com os professores, digo como um todo e com os 

alunos, principalmente os alunos das séries finais, por exemplo, oitava e 

terceiros anos (MARGARIDA – APÊNDICE A).  

Na fase de observação, já havíamos percebido esse posicionamento, pois foi grande o 

número de professores que protestaram por não terem participado da elaboração da nova 

Proposta Curricular. De início, alegavam os professores da SEE/SP, responsáveis pela 

primeira fase de implantação, a fase de avaliação da rede de ensino do estado, que a Proposta 

partiria de uma ampla consulta aos professores. O que não ocorreu, pois, na sequência da 

primeira fase de avaliação, os cadernos da nova Proposta Curricular chegaram à escola. 

 Na EE dos Girassóis, a situação não foi diferente, e a fala da professora Íris demonstra 

bem essa indignação a respeito da forma de implantação da Proposta Curricular: 

Eu questiono a forma como o Estado implementa os projetos, as propostas. 

Eu acho que deveria ser muito..., mas muito bem discutido antes, mas não... 

É discutido lá em cima, com a equipe técnica, não é discutido com quem 

realmente vai trabalhar ali na linha de frente, quem vai pegar o material e vai 
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aplicar em na sala de aula. Mas o que a gente percebe é isso, quando chega 

aqui, na escola, é assim: é isso aqui, use! (ÍRIS – APÊNDICE A). 

Tal posicionamento nos remete a Tardif e Lessard (2005), quando colocam que o 

trabalho docente é permeado por teorias e ações práticas, produz resultados no ser humano e 

requer reflexão teórico-prática permanente, aprofundamento e formação. Sua complexidade 

envolve a interação com alunos e colegas, o planejamento e a gestão educacional do ensino, e 

a avaliação para as transformações curriculares vigentes.  

Nesta fase, nós, grupo de supervisão e professores coordenadores da Oficina 

Pedagógica da Diretoria de Ensino de Santos, passamos a estudar mais profundamente a nova 

Proposta. Estávamos entre o nosso compromisso individual e a responsabilidade institucional, 

pois, enquanto professores, diretores, e agora supervisores, já havíamos passado por outras 

reformas curriculares que, não obstante tenham sido elaboradas por competentes teóricos e 

autoridades educacionais, não haviam obtido sucesso, sendo abandonadas ou substituídas por 

outras, de acordo com a vontade dos governos do momento. No entanto, tínhamos uma tarefa 

a cumprir, apesar das imensas dúvidas e da suspeita de que uma Proposta Curricular gerada 

no âmbito da Secretaria da Educação, sem a participação daqueles que estão no chão da 

escola, estaria fadada ao insucesso. Mesmo sem termos respostas às nossas dúvidas, 

continuamos trabalhando, tentando cumprir a tarefa de participar de sua implantação.  

 Outro ponto dificultador apontado pelos professores, ligado ao princípio de uma escola 

que também aprende, foi o da autonomia e regulação. 

Podemos observar, na EE dos Crisântemos, a professora Margarida, que coloca: 

Não tivemos tempo de opinar, foi sequencial. Simplesmente veio e está aí e 

pronto. Não existe como massificar, fazer um bloco, todos vão saber essa 

mesma coisa, todos ouvirão porque o professor vai passar aquilo, porque está 

sendo forçado. Aqui na escola, nós estamos trabalhando e passamos coisas 

fora da apostila e acrescentamos mais ou menos, vamos equacionando de 

acordo com a realidade que nós temos. 

[...] 

O professor tem que dar uma aula cativante. O professor tem que fazer 

ginástica, dançar cantar, mas tem que ser no ritmo da Secretaria. 

[...] 

Eu acho que tem que ver o aluno, ele é o motivo, senão para que a escola? Se 

você não leva o aluno ao que eles querem, ao que eles precisam, o governo 

diz que quer uma educação de qualidade, mas ao mesmo tempo ele tira essa 

possibilidade. 

[...] 

O caderninho está pronto, fechado, não depende do que eu quero nem nada. 

Mudou o jogo no meio do caminho, e ninguém levou em consideração não 

só o professor e a escola, muito menos o aluno, ele já estava dentro de um 

processo e, simplesmente: olha, agora daqui para frente é assim 

(MARGARIDA – APÊNDICE A). 
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 Na EE dos Girassóis, a professora Íris aponta: 

A minha questão quanto à Proposta, que não é mais Proposta, agora é 

currículo, eu vejo assim, nesses anos todos, o Estado, eu acredito, minha 

opinião, ele tinha um ponto muito positivo. Nós tínhamos uma flexibilidade, 

nós tínhamos uma Proposta, que até então era chamada Proposta Curricular, 

que dava o quê? Um norte! Então, nós temos os seguintes conteúdos que 

seriam mais apropriados, havia uma distribuição, digamos assim, de 

conteúdos por série, só que essa Proposta, no meu entender, ela era mais 

flexível. Então, por exemplo, eu pegava o meu aluno que recebia no início 

do ano, eu tinha uma proposta para aquela determinada série, mas se eu 

observasse que aquela determinada turma trazia ainda alguma dificuldade, 

em um conteúdo ou outro, não sei, eu me sentia mais livre para estar 

adequando a minha proposta para a série e suprindo o que eles tinham 

dificuldade. 

[...] 

Antigamente, o que nós fazíamos? Todo início de ano, nós sentávamos e 

discutíamos, qual vai ser nossa proposta para esse ano? No meu entender, 

agora se perde muito isso. Nesse ponto eu achei um retrocesso. Acho que o 

Estado tinha essa vantagem, ele tinha este olhar à frente, essa autonomia lhe 

dava um olhar à frente, porque não adianta nada eu entulhar o meu aluno de 

conteúdo, se ele realmente não vai apreender nada, para dizer o quê? Que foi 

dado? Que foi cumprido? A minha preocupação não é essa, não é 

quantidade, é a qualidade (ÍRIS – APÊNDICE A). 

Murrie (2008, p. 8), em suas afirmações como uma das mentoras da Proposta, coloca 

os conceitos de inovação e autonomia juntos: “[...] a Proposta Curricular é antes de tudo, uma 

Proposta política que apoia movimentos inovadores escolares e que aposta na possibilidade de 

desenvolvimento da autonomia escolar”. 

Mais uma vez, percebemos que os mentores da Proposta não atingiram seus objetivos, 

tendo em vista as afirmações dos professores, que se sentiram tolhidos em sua autonomia, no 

processo de implantação. 

Autonomia é uma palavra que vem do grego e significa autogoverno, governar-se a si 

próprio. Uma escola, para ser autônoma, precisa governar a si própria. Segundo Martins 

(2002, p. 37), “no âmbito da educação, o debate moderno em torno do tema remonta ao 

processo dialógico de ensinar contido na filosofia grega, que preconizava a capacidade do 

educando de buscar resposta às suas próprias perguntas, exercitando, portanto, sua formação 

autônoma”.  

Na construção de uma escola que também aprende, não se pode perder de vista a 

interação e a autonomia de seus integrantes, principalmente no tocante às práticas 

pedagógicas. Franco (2012a, p. 154), ao refletir sobre o conceito de práticas pedagógicas, diz: 

“[...] considero-as práticas que se organizam intencionalmente para atender a determinadas 

expectativas educacionais solicitadas/requeridas por dada comunidade social”, e ainda 

relativiza a sua construção, partindo de sua representatividade e de seu valor, pois afirma que: 
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“[...] elas se organizam e se desenvolvem por adesão, por negociação ou ainda por 

imposição”. Contudo, sustenta, essencialmente, que:  

A prática que temos é, e sempre será, a possível nas atuais circunstâncias. 

Assim não nos iludamos: a prática não muda por decreto; não muda por 

vontade expressa de alguns; não muda pela mera imposição de novas 

políticas educacionais. Ela muda quando pode mudar, quando quer mudar, 

quando seus protagonistas sentem e percebem a necessidade de mudanças 

(FRANCO, 2012a, p. 154).    

 As reflexões elencadas justificam a posição tomada pelos professores quando apontam 

como retrocesso a forma de implantação da Proposta Curricular, pois o espaço de sala de aula 

é aquele em que o professor interage com seus alunos e com o currículo. Ao professor cabe 

priorizar o que precisa ser ensinado e aprendido. Segundo Masetto (2003, p. 72), “[...] 

concebe-se o professor como um mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos, 

um agente ativo no desenvolvimento curricular”.  

As condições de trabalho são aspectos dificultadores que também se apresentam com 

frequência na fala dos entrevistados. Na EE dos Crisântemos:  

Não dá tempo! Não tem como, porque a Proposta, ela é feita na teoria e, 

quando você entra na sala, você vai lidar com gente, com ser humano, um 

veio, outro não veio, outro está com dor de cabeça, o outro é extremamente 

sofrido, o outro está muito adiante. Então, é uma realidade diferente 

(MARGARIDA – APÊNDICE A). 

 

São mais de 40 alunos numa sala. Complica bastante e a gente não consegue 

dar atenção para todos como a gente queria, de quem ama a profissão e quer 

trabalhar direito. É... Depois acho que a gente se sente até um pouco 

culpado, porque não conseguiu passar todo o conteúdo (ROSA – 

APÊNDICE A). 

 

Infelizmente, não tem como trabalhar com aquele caderninho, não na 

íntegra, de ponta a ponta, de capa a capa. Até acho que por isso o caderninho 

precisa ser revisto, tirar algumas coisas, incluir outras... (HORTÊNSIA – 

APÊNDICE A). 

O trabalho da Coordenação e o trabalho em equipe aparecem, de certa forma, 

interligados nas falas dos docentes, enquanto fatores dificultadores. Na EE dos Crisântemos: 

A gente teve várias dificuldades com a coordenadora. A coordenadora tinha 

um jeito de trabalhar muito técnico, de passar muitas informações. Teve 

bastante resistência por parte dos professores com ela. Ela fazia muita 

releitura da Proposta Curricular... Ela trabalhou... mas... (AZALEIA – 

APÊNDICE A). 

 Na EE dos Girassóis: 

Aqui nesse colégio, eu percebo que é muito difícil, aqui é muito difícil... Eu 

não sei se é o meu primeiro ano...  Apesar dos colegas discutirem, eu 
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percebo que a discussão teria que ser mais voltada para o conteúdo 

(AMARÍLIS – APÊNDICE A). 

Na fala dos professores, observamos que existe dificuldade para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe e a efetiva assunção do papel da Coordenação nas escolas pesquisadas, o 

que entra em desacordo com os princípios de uma escola que pretenda aprender e ensinar.  

Ainda no eixo1(fatores dificultadores), mas agora analisando as respostas do núcleo 2 

(núcleo gestor), que engloba os professores coordenadores, os vices-diretores e os diretores, 

observa-se, na fala de Lírio, professor coordenador da EE dos Crisântemos, certa indignação 

pela maneira com que a SEE/SP levou todos a acreditar que realmente estava ocorrendo 

apenas um diagnóstico de como se encontrava a rede, alegação que posteriormente caiu por 

terra, tendo em vista que, na sequência imediata desse processo, toda a rede já recebeu a 

Proposta impressa. 

O que mais me irritou foi a Maria Inês Fini falando nas videoconferências 

que esse momento seria apenas de diagnóstico para saber como estava a 

situação da rede. Que os alunos fariam uma prova para avaliação de como se 

encontravam para que depois o novo currículo fosse elaborado. Isso foi em 

fevereiro. Em março, já começaram a chegar os caderninhos com a Proposta 

das disciplinas. Você acha que teve algum estudo? Claro que não, já estava 

tudo pronto (LÍRIO – APÊNDICE A). 

O mesmo professor coordenador aponta a falta de autonomia para os professores no 

processo de implantação: 

Tem uma parte que é praticamente uma obrigação de seguir. Uma Proposta 

que estava engessada, ela poderia ser mais flexível, o professor podia ter 

mais autonomia. Na implantação foi colocado, “olha, vocês vão usar isso a 

partir de agora”. Foi imposto (LÍRIO – APÊNDICE A). 

Quanto ao trabalho na Coordenação, fator principal em uma escola que pretende ser 

uma escola que aprende e ensina, foram apontados diversos pontos dificultadores. 

Na EE dos Crisântemos, os professores coordenadores colocam que: 

Mudou-se o comportamento dentro da escola, e uma coisa que estava muito 

fragilizada dentro da escola era o projeto multipedagógico. Começamos com 

a implantação do projeto multipedagógico e a Proposta veio a acrescentar 

dentro do projeto, porque a escola nessa parte pedagógica estava meio solta. 

Então acho que houve muita resistência por parte dos professores (LÍRIO – 

APÊNDICE A). 

 

O que tinha em Geografia, por exemplo, tinha em Ciências, um volume, 

numa unidade de Educação, em situação de aprendizagem, por exemplo. 

Então uma matéria estava ligada à outra, eu tentava passar para os 

professores, pois, num momento que um só professor deixasse de usar a 

Proposta, era como se fosse um efeito dominó, se um não usa, caem todas as 

peças. Tem que ter um pensamento conjunto, a gente tem que trabalhar o 

coletivo e não o individual, então foi assim (PETÚNIA – APÊNDICE A). 
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No que se refere às condições de trabalho e ao trabalho da Coordenação, a diretora da 

escola salienta:  

Está difícil, pois, cada vez que estamos acompanhando um projeto com os 

professores empenhados, vem a Secretaria e inventa algo novo, e dizem que 

é totalmente inovador, que vão fazer história. Bom seria se eles nos dessem 

condições para que pudéssemos apoiar os projetos que nascem na escola, 

adequados à nossa realidade, feitos no perfil de nossos alunos e que tenham 

partido dos professores que são quem vai executá-los. Fora disso não estou 

certa que dará bom resultado. É isso (VERBENA – APÊNDICE A). 

 Na EE dos Girassóis, temos, na fala da diretora, quanto à consulta aos professores, o 

seguinte:  

O professor, é ele que é o detentor do conhecimento, é ele que encaminha, é 

ele, querendo ou não, o que forma. Mas ele tem que ter noção daquilo que 

está sendo investido e aquilo que ele vai repassar. O que se observou foi o 

seguinte: “é implantado, entregue, desenvolva, faça!”. E eles não tiveram 

participação. Esse foi o maior questionamento (GÉRBERA – APÊNDICE 

A). 

 Quanto à autonomia, a diretora aponta: 

Outro ponto negativo... O programa, ele está pronto, ele não precisa ser 

assim... como eu posso dizer... eu tenho que seguir à risca, eu não tenho a 

mobilidade de fazer de acordo com a minha classe, mas eu não posso fugir 

dele. Eu tenho que atender... (GÉRBERA – APÊNDICE A). 

 Ainda na EE dos Girassóis, a diretora ressalta como ponto dificultador para o 

desenvolvimento dos trabalhos um problema que afeta a maioria das escolas: 

Eu não tenho ainda o segundo professor. Fiz o projeto, mas não teve o 

professor para atender à nossa escola. Faltou o profissional. Aliás, há uma 

defasagem muito grande no número de professores dentro do estado, a gente 

sabe disso, até mesmo os professores eventuais são raros, existem poucos 

mesmo (GÉRBERA – APÊNDICE A). 

 Podemos perceber que são muitos os fatores dificultadores apontados, existindo uma 

consonância na fala entre os dois núcleos: o dos professores e o dos gestores. 

 

5.2.2.2 Fatores facilitadores 

 

Alguns pontos foram elencados como fatores facilitadores (eixo 2) em relação este 

segundo princípio. Na EE dos Crisântemos, o professor coordenador Lírio coloca como fator 

facilitador o processo de revisão, no decorrer da implantação, das exigências feitas pela 

SEE/SP durante o processo de implantação da nova Proposta Curricular: 

Depois foi mudando, sim... Porque, a princípio, a ideia era que só tinha que 

trabalhar com o conteúdo que o governo havia determinado; no segundo 

momento era o conteúdo mais o livro didático, e o terceiro momento já era 

mais flexível. 
[...] 
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Você pode ter a mesma competência e habilidade, com outro recurso que 

não era o que estava sendo colocado aqui, na apostila, no seu roteiro, então 

você pode usar alguma coisa que contemple os mesmos resultados no final 

(LÍRIO – APÊNDICE A). 

 Nessa escola, a diretora coloca como facilitador o trabalho de equipe: 

Nós temos um time muito bom, trabalham bem juntos, mas às vezes falta um 

pouco de estrutura mesmo, por exemplo, Ciências, nós não temos um 

laboratório, tem duas professoras que estão voltadas a isso, indo na USP, 

fazendo especialização, buscando conhecimento, elas trabalham bastante. 

[...] 

Os conteúdos estavam muito diferentes mesmo dentro da escola. Por mais 

que falamos no planejamento para que os professores de uma mesma 

disciplina se reúnam e planejem juntos suas disciplinas, tinha diferença do 

que um professor estava ensinado, por exemplo, na 7ª A e na 7ª B. A 

Proposta os obrigou a trabalhar juntos, incentivou o trabalho coletivo 

(VERBENA – APÊNDICE A).  

Na EE dos Girassóis, a professora Amarílis coloca como facilitadores o trabalho em 

equipe e o trabalho realizado pela Coordenação: 

Quando alguns colegas argumentam que são resistentes em relação à 

Proposta, a coordenadora deixa bem claro, “mas você não tem que trabalhar 

só o caderno, você tem outras fontes. A aula é sua, só que a Proposta esta aí 

e ela não pode ser esquecida”. 

[...] 

Olha, o jornalzinho eu acho que ele foi bem mais aceito do que a Proposta. O 

jornalzinho, ele foi muito mais bem aceito do que os cadernos. Nós 

trabalhávamos mais em equipe, sabe? Mais em grupo (AMARÍLIS – 

APÊNDICE A). 

No núcleo 2, núcleo dos gestores, a vice-diretora aponta como fator facilitador:  

No começo, foi aquela briga, mas eu acho que agora melhorou, e tudo 

também depende do trabalho que está sendo feito, porque aí entra 

coordenador, entra a Direção, para mostrar: Gente, é isso... É isso mesmo, 

tem que ser assim, vamos melhorar, vamos fazer, vamos tentar trazer outros 

recursos para nos ajudar e por aí vai. Eu acho que deu uma melhorada muito 

grande sim. 

[...] 

Eu vejo que, hoje, deu uma grande acelerada na situação. Antigamente, a 

gente sofria muito aqui com essa distância de professor e de Direção. Você 

já foi diretora, você sabe como é, é uma distância muito grande, é fácil de 

estar do outro lado, é difícil estar aqui. Mas eu acho que agora, atualmente, 

eu vejo a coisa melhor. Deu uma grande melhorada (CRAVINA – 

APÊNDICE A). 

 Nessa mesma escola, a professora coordenadora Palma tem uma opinião a respeito da 

autonomia e regulação que é divergente da de seus colegas, argumentando que: 

Eu não acho engessada, como eles falam, que a Proposta é engessada, que o 

professor fica engessado. Eu não acho isso, ela é aberta. Ela é engessada se 

você tiver o olhar de querer seguir só aquilo que está ali, ela te dá opção, 

aquilo ali, você precisa dar para a criança, porque ela precisa saber o 

conteúdo que está ali, as habilidades e competências que ela tem ali, é o que 

ela vai precisar saber, só que ela pode, nessas habilidades e competências 
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que a criança vai saber, dar outra coisa ligada ao mesmo tema. Ela não 

precisa ficar só ali, tanto que ela pode trazer outras coisas, outro material, 

uma aula mais dinâmica, não caderno, lousa, giz. Eu acho que ela é bem 

aberta, a Proposta bem aberta para o professor estar caminhando do jeito que 

ele quer (PALMA – APÊNDICE A). 

 Em uma primeira análise, percebemos que, na fala dos entrevistados, os fatores 

dificultadores se apresentam em maior número do que os facilitadores, dentro do princípio de 

uma escola que também aprende.  

 Em uma concepção de um currículo comprometido com seu tempo, em que se 

pretende que a escola mude a sua concepção de ser uma instituição que ensina para ser uma 

escola que aprende e ensina (SÃO PAULO, 2008d), acreditamos que a Proposta Curricular 

em implantação no estado necessitará de inúmeros acertos para que seus objetivos sejam 

atingidos.  

 

5.2.3 Segundo princípio: O currículo como espaço de cultura 

 

 A este segundo princípio explicitado na nova Proposta Curricular, já discutido 

anteriormente, encontram-se vinculadas as seguintes categorias: aspectos políticos, aspectos 

emocionais, diversidade dos alunos e condições sociais. Tais categorias serão analisadas nos 

moldes expostos no Quadro 8 (matriz de análise).  

 Neste princípio, o currículo apresenta-se como “[...] a expressão de tudo o que existe 

na cultura científica, artística e humanista, transposto para uma situação de aprendizagem e 

ensino”, apontando no sentido de que “[...] todas as atividades escolares são curriculares ou 

não serão justificáveis no contexto escolar” (SÃO PAULO, 2008d, p. 8). Com essa concepção 

de currículo a ser atingido na escola, por meio da nova Proposta Curricular, foram analisados 

os fatores dificultadores e facilitadores desse processo.  

 

5.2.3.1 Fatores dificultadores 

 

Ao analisamos, nas entrevistas, os fatores dificultadores na implantação da Proposta 

Curricular, eixo1, núcleo1(núcleo dos professores), percebemos, de forma intensa, na fala dos 

entrevistados, a presença do fator diversidade dos alunos, que aparece atrelado a condições 

sociais e emocionais. 

Na EE dos Crisântemos: 

Eu acho que a Proposta em si, ela poderia ser mais bem trabalhada, se 

levassem em consideração as questões dos alunos, as questões de idade, as 



 

108 

 

 

questões de região, a diversificação cultural do município, diversificação 

social, cultural que é importante. Diversificação social não é o dinheiro, é o 

que ele viu, o que ele teve acesso, o que ele pode falar a respeito. Nós 

moramos aqui no litoral, Guarujá, eles moram aqui, é a Pérola do Atlântico, 

mas a realidade deles é bem distante. 

[...] 

Não dá para fazer como a Secretaria quer, não é de uma noite para o dia não. 

Se você pegar a minha clientela aqui dentro do Guarujá mesmo, e pegar uma 

clientela de Vicente de Carvalho, são situações diferentes, não dá para você 

igualar... (MARGARIDA – APÊNDICE A). 

 Na EE dos Girassóis: 

Não é toda a região que tem a mesma linguagem, os mesmos conteúdos, os 

mesmos problemas. Então, para algumas localidades, os cadernos pode até 

ser que tenham sido compreendidos, mas aqui na escola nós tivemos muitos 

problemas no começo, porque quando nós pegamos os nossos alunos de 

quinta série, eles não vieram com uma preparação de primeira à quarta, para 

continuar seguindo o caderno, eles vieram com outra linguagem... 

(GARDÊNIA – APÊNDICE A). 

 

Regiões diferentes têm necessidades diferentes. Por que, então, ao invés de 

você pegar uma equipe única, com uma única visão e elaborar uma Proposta, 

por que não criar, nas Diretorias, grupo de estudos para analisar a nossa 

situação, a situação da região, quais são as características do nosso alunado, 

quais são os nossos interesses? Entendeu? Então vamos trabalhar em cima 

deles. Nós temos o currículo, como nos podemos adaptar esse currículo à 

nossa realidade? 

[...] 

Quem está pisando no chão da escola, todos os dias com seus alunos, 

conversando, sentindo os problemas, e mesmo entre escolas, é que pode 

saber. Já trabalhei em outras escolas e você sabe que as escolas são 

diferentes, o mesmo trabalho que você faz aqui, você não pode fazer lá 

dentro da favela (ÍRIS – APÊNDICE A). 

Com a democratização da Educação, as escolas públicas são chamadas a atender a 

todas as crianças. As decisões locais são a mais glorificadas pela política institucionalizada, 

no entanto, a aprovação de uma Proposta Curricular unificada vem de encontro a esse número 

imenso de diferenças encontradas na população escolar, como colocam os professores 

entrevistados. 

Para Apple e Beane (2001, p. 17), muitos acreditam que “[...] democracia é apenas 

uma forma de governo e, por isso não se aplica a escolas e outras instituições sociais. Muitos 

também acreditam que a democracia seja um direito dos adultos, não dos jovens, alguns 

pensam que a democracia simplesmente não funciona nas escolas”. Acreditamos que os que 

elaboraram a Proposta estão nesse grupo apontado pelos autores, tendo em vista a forma de 

sua implantação. Se professores fossem ouvidos, sobretudo os que se encontram no chão da 

escola, como os entrevistados citados acima, que percebem as disparidades existentes entre os 
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alunos que estão nas escolas públicas, provavelmente a Proposta seria diferente, ou pelo 

menos mais democrática. 

Entre as dificuldades sociais no processo de implantação, cabe citar as seguintes, na 

EE dos Girassóis: 

Fora a questão econômica, existe assim uma questão social, que acho que vai 

além, é como eles encaram a escola. Não é uma questão só de conteúdo, o 

que preocupa é a forma como o aluno e os pais, esses poucos que vêm à 

escola e a gente conversa, é a visão da escola que mudou. Acho que valia a 

pena um estudo em cima disso, conversar com os alunos, “o que é a escola 

para você?” “O que representa?”. Com os pais, porque se sabe que, sem o 

suporte dos pais, nossas quatro, cinco horas aqui se perdem durante o 

restante da vida. A gente tem que ter um suporte em casa também... Para o 

pai, qual a expectativa que ele tem da escola? Ele coloca o filho na escola, 

para quê? 

[...] 

Quando essa escola era tempo integral, sabe o que nos ouvíamos? Eu ouvi 

pais dizendo: “por mim, meu filho entrava às sete da manha e sai só às nove 

da noite. Porque assim eu não tenho que me preocupar com ele”. Ela vê a 

escola como? Como depósito? (ÍRIS – APÊNDICE A). 

Na mesma escola, quanto aos aspectos emocionais, seguem as colocações dos 

professores:  

Eu gosto da Proposta, mas é complicado, é onde o professor se estressa 

muito. O professor que se cobra... Esse ano foi, pra mim, estressante 

(AMARÍLIS – APÊNDICE A). 

 

Fala-se muito em motivação, o professor tem que motivar o aluno, a escola 

tem que ser fonte de motivação para o aluno, só que a maneira como eles 

estão tratando os problemas que são reais, que a gente observa, pelas 

avaliações, o modo como eles estão trabalhando isso, dá a entender, pelo 

menos para mim, parece que a culpa toda é do professor, só o professor tem 

que mudar. A progressão continuada, por exemplo, não deu certo, porque o 

professor não soube trabalhar... Ah, esse currículo não está surtindo o 

resultado esperado, porque o professor não está trabalhando como ele 

deveria trabalhar... Então isso acaba o quê? Desmotivando o professor, 

desmotiva, sabe, você não... Eu pelo menos não vejo um... Seria muito 

simplista falar um elogio, não é um elogio, mas, sabe, eu não sinto uma 

valorização, uma fala, uma palavra de valorização, em relação ao professor. 
O próprio aluno, você vê como a coisa, talvez não seja só da minha cabeça, 

porque o próprio aluno fala: “ah, eu não quero ser professor!” (ÍRIS – 

APÊNDICE A). 

 O espaço para a execução do trabalho docente é a escola, uma organização na qual 

vários outros sujeitos, como diretor, funcionários, pais e comunidade, intervêm e interagem 

uns com os outros. Dessa forma, reafirma-se que um professor trabalha com e sobre os seres 

humanos, sofrendo influências das diversas esferas e coletividades humanas. Nesse contexto, 

é importante destacar o papel da aprendizagem dentro e fora da sala de aula, assim como o 

papel do professor nessa sociedade.  
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O que está sendo discutido pelos professores acima citados não é apenas o conteúdo 

formal do currículo na escola. Como Apple e Beane (2001, p. 26) apontam, a vida cotidiana 

oferece uma espécie de “currículo oculto”, por meio do qual as pessoas aprendem lições 

fundamentais sobre justiça, poder, dignidade e autoestima. Talvez uma alternativa fosse que 

professores e alunos, somados à comunidade escolar, criassem meios de construir uma 

aprendizagem que fosse significativa e que permitisse a formação de uma comunidade que 

ensina e aprende junto. Nas palavras de Paulo Freire (2010, p. 78), “ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo”. 

Quanto ao papel do professor na sociedade, para Gatti e Barreto (2009), ele passa por 

uma significativa reformulação, tendo em vista o crescimento da informação e suas formas de 

circulação possibilitadas pelo avanço tecnológico. Além da importância econômica, o 

trabalho docente tem papel central do ponto de vista político-cultural. Os autores afirmam 

que: “os professores constituem, em razão do seu número e da função que desempenham um 

dos mais importantes grupos ocupacionais e uma das principais peças da economia das 

sociedades modernas” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 14), embora existam inúmeros estudos 

a respeito do mal-estar docente, fenômeno provocado na contemporaneidade, e da inegável 

proletarização da profissão docente.  

Alguns professores salientam, ainda, como dificultador, o aspecto político da 

implantação da Proposta. Na EE dos Crisântemos, a professora Margarida coloca: 

O problema é político. Nos quatro anos não dá, e sem falar nas mudanças no 

meio do caminho. Se não era do meu partido, por exemplo, então vamos 

tirar, não levam em consideração se era bom, se funcionava, se o aluno 

gostava... (MARGARIDA – APÊNDICE A). 

Na EE dos Girassóis, a professora Gardênia aponta: 

Isso é um aspecto político, o governador quer implantar, nos quatro anos de 

mandato dele, então eles querem colocar em todos os anos de quinta à 

oitava, aí fica complicado... O que eu pude entender, o que critico foi 

realmente a forma de implantação e a Política da Secretaria da Educação 

querer resultados imediatos, realmente é mais ou menos isso... (GARDÊNIA 

– APÊNDICE A). 

No núcleo gestor (núcleo 2), observamos que o professor coordenador Lírio, da EE 

dos Crisântemos, coloca: 

Com a mudança de governo, todas as pessoas que fizeram a implantação do 

currículo, elas saíram, e a proposta inicial, pelo que a gente ficou sabendo, 

era acabar com os cadernos dos alunos e dos professores. Só não acabou 

agora, porque o pessoal da Educação estava contra. Os dirigentes, segundo 

fui informado, pediram para que desse continuidade, porque senão a coisa 

tinha acabado de uma vez, ia começar uma nova reformulação de novo. 

Então, como eles falaram no nosso último encontro, eles estão trocando a 

roda com o carro andando... (LÍRIO – APÊNDICE A). 
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A diretora dessa escola toca em um ponto político crucial na implantação de 

programas e projetos na SEE/SP: 

Mas, tudo tem que ser rápido, para acontecer no governo de “fulano”, porque 

ele tem que levar a fama. Se fosse devagar, passariam os quatro anos e aí 

poderia ficar pior, tudo ser abandonado, como já vimos acontecer 

(VERBENA – APÊNDICE A). 

Quanto à diversidade dos alunos, a diretora da EE dos Girassóis argumenta: 

Nem sempre a clientela que eu recebo, ela está apta a prosseguir, dando 

continuidade a um programa. A gente vê, no sexto ano, que os alunos 

chegam, sem estar praticamente alfabetizados, então é um trabalho que tem 

que ser em paralelo, a alfabetização e o conteúdo da série (GÉRBERA – 

APÊNDICE A). 

Por fim, na mesma escola, as professoras coordenadoras também apontam fatores 

dificultadores: 

Então, tudo que é mudança a gente tem que ter um tempo. Então tá difícil, 

famílias desestruturadas, que não dá o incentivo, porque o aluno precisa do 

incentivo dentro de casa. A escola sozinha não faz, “ah, então eu sou 

obrigado a ir à escola”, “ah, a Bolsa Família, senão meu pai vai ser chamado 

ao Conselho Tutelar”, entendeu? (TULIPA – APÊNDICE A). 

 

A gente vê que não são todos os alunos que têm o interesse de trazer o 

material. A gente vê um desinteresse muito grande, eu não culpo só a escola, 

eu culpo também a família, porque não participa. Quando a comunidade, a 

família está muito engajada num problema, ou dentro da escola, eu acho que 

aí a gente cresce com isso, a gente se fortifica mais. Aqui nós temos muito a 

ausência dos pais nas reuniões (CRAVINA – APÊNDICE A). 

 

5.2.3.2 Fatores facilitadores 

 

Alguns pontos foram elencados como fatores facilitadores (eixo 2) em relação ao 

princípio do currículo como espaço de cultura.  

Na EE dos Crisântemos, o aspecto de interação com a comunidade é apontado como 

fator facilitador. Na fala das professoras, temos: 

Nós estamos dentro de uma favela, mas, ao mesmo tempo, é assim... Eu, por 

exemplo, eu me sinto muito bem, me sinto tão confortável de andar em 

qualquer rua, subir o morro, descer o morro, como eu ando no meu bairro, 

sem problema algum e, então, eu acho que isso acontece com a maioria dos 

professores aqui, conhecemos a maioria dos pais. 

[...] 

E a comunidade vem, participa dos eventos. O aluno está peralta demais, não 

deu para aguentar, chama a mãe, a mãe vem, chama o pai, o pai vem, um ou 

outro não aparece. Não vamos dizer que vem 100%, porque 100% não 

existe, mas, de um modo geral, são presentes, vêm até sem chamar. E aqui é 

muito bom, funciona bem. Então por isso eu acho, quanto mais livre fica a 

coisa aqui, melhor ela vai (MARGARIDA – APÊNDICE A). 
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 Somente nessa escola é que foi indicado esse aspecto de interação social como fator 

facilitador no princípio do currículo como espaço de cultura. 

É importante considerar que a nova Proposta Curricular do estado de São Paulo teve o 

seu processo de implementação no ano de 2008. Segundo Murrie (2008, p. 8), “a implantação 

da Proposta Curricular não pode se caracterizar como a substituição das práticas já existentes 

pelo discurso propositivo”. Alega a autora que, naquele ano, a Proposta ainda não havia sido 

implantada, tendo sido realizadas diversas avaliações junto aos professores e gestores para 

que fossem feitas as devidas adequações, em um movimento de ação-reflexão-ação contínua, 

e que somente no ano de 2009 é que ela seria realmente implantada. Como podemos observar 

pela fala dos professores e gestores, a Proposta não foi percebida da forma como alegam os 

seus mentores, principalmente no tocante à preocupação com a diversidade dos alunos, com 

os aspectos sociais e com o aspecto político. 

 

5.2.4 Terceiro princípio: As competências como referência 

 

A este terceiro princípio explicitado na nova Proposta Curricular, já discutido 

anteriormente, encontram-se vinculadas as seguintes categorias: inovação e mudança, e 

resistência à mudança. Tais categorias serão analisadas nos moldes expostos no Quadro 8 

(matriz de análise). 

No texto da Proposta Curricular, temos que: “um currículo referido a competências 

supõe que se aceite o desafio de promover os conhecimentos próprios da cada disciplina 

articuladamente às competências e habilidades do aluno” (SÃO PAULO, 2008d, p. 8). Nesse 

sentido, acredita-se que são essas as competências e habilidades com as quais o aluno contará 

para fazer uma leitura crítica do mundo em que vive, para tomar decisões e mudar sua 

história.  

Pensar o currículo nessa perspectiva é viver uma transição, uma mudança. Sabemos 

que, em toda mudança, traços do novo e do velho se entrelaçam nas práticas cotidianas. 

Murrie (2008, p. 8) afirma que “a Proposta Curricular é, antes de tudo, uma Proposta política 

que apóia movimentos inovadores escolares e que aposta na possibilidade de desenvolvimento 

da autonomia escolar”. A afirmação acima, somada à leitura do Caderno do Gestor, volume 1, 

de 2008, que coloca, em seu prefácio, escrito pela então Secretária da Educação, Maria 

Helena Guimarães de Castro, o referido ano “como um divisor de águas” para a Educação 

paulista (MURRIE, 2008, p. 4), mais as falas dos professores explicitadas abaixo, nos levam a 

refletir a respeito dos conceitos abordados.  
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5.2.4.1 Fatores dificultadores 

 

Quanto aos fatores dificultadores (eixo 1) em relação a este terceiro princípio, 

começando pelo núcleo 1 (núcleo docente), seguem algumas falas das professoras da EE dos 

Crisântemos: 

Mudanças, só no conteúdo. Eles fizeram algumas videoconferências e 

jogaram na mão do diretor e do professor coordenador. Quando fazíamos 

alguns questionamentos, eles também não sabiam responder. Mas de novo, 

de diferente, não vi nada. Já passei por outras reformas e é sempre desse 

jeito: façam e pronto (MARGARIDA – APÊNDICE A). 

 

Realmente, a implantação ficou para o diretor e o professor coordenador. 

Eles que distribuíam os materiais e fizeram os HTPCs com o pessoal da 

Oficina. Foi quando você veio, não é? Mas inovador não, só o material é que 

foi diferente (AZALEIA – APÊNDICE A). 

 

Divisor de águas, não, nós continuamos com os mesmos problemas, só 

mudou a forma de dar os conteúdos, porque agora temos que ir pelo 

caderninho (HORTÊNSIA – APÊNDICE A). 

E das professoras da EE dos Girassóis:  

Falou-se que a Proposta seria inovadora, revolucionária, você viu alguma 

coisa tão diferente? Eu não, já vi professores elaborarem projetos que 

dariam, com certeza, muito mais certo do que esse que nos temos agora 

(ÍRIS – APÊNDICE A). 

 

O jornal os alunos aproveitaram, mas a Proposta que eles prometiam ser 

inovadora ficou maçante com esses cadernos que os alunos pegam os 

resultados na internet (GARDÊNIA – APÊNDICE A). 

Quanto ao núcleo dos gestores (núcleo 2), foram apontados os seguintes fatores 

dificultadores pelos professores coordenadores da EE dos Crisântemos: 

Até agora não vimos nada inovação, de divisor de águas como fala o pessoal 

da Secretaria. Porque se você quer alguma coisa, um resultado imediato no 

ensino, não consegue, mas a gente sabe que o ensino é um processo que não 

é resolvido do dia pra noite, tem todo um percurso a ser percorrido pelo 

aluno e tem que criar condições do aluno se recuperar de algumas situações, 

e o processo de implantação que nós temos hoje não favorece a isso, ou o 

aluno pega alguma coisa, ou ele acaba se excluindo, acaba desistindo 

mesmo, por não acompanhar. Não percebi nenhum divisor de águas, e não 

vejo como inovador, pelo menos até agora (LÍRIO – APÊNDICE A). 

 

Eu acho que eles querem sempre fazer algo que seja diferente. Acredito que 

até seja mesmo para melhorar a qualidade da Educação, ou mesmo só para 

dizer que neste governo foi melhor que o outro, mas não acho que seja uma 

grande novidade. Veja, nossa matriz curricular continua a mesma, o que 

mudou foram os conteúdos. Não acho que teve grande resultados, pelo 

menos até agora (PETÚNIA – APÊNDICE A). 
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A diretora da escola coloca-se com a seguinte posição: 

Já passamos por diversos momentos de mudanças, e mudar é sempre difícil, 

mas esta Proposta agora veio com muita violência, foi uma enxurrada de 

videoconferências e materiais. Para o diretor e o vice, para os coordenadores, 

mas muito pouco para os professores. Ficou para nós da escola, 

principalmente para o coordenador, se responsabilizar pela implantação. 

[...] 

Diferente, inovador, divisor de águas, isto ainda não vi. Você lembra quando 

houve uma grande reforma curricular e nós professores tivemos que mandar 

para a Secretaria o que achávamos importante como conteúdo? Nós 

chamávamos os livros de verdão, vermelhão, lembra? Então, essa reforma, 

que não me lembro do ano, foi mais democrática que esta, pois os 

professores foram consultados, demorou tanto para chegar que nós já 

tínhamos esquecido, mas, quando chegou, nós percebemos que realmente ela 

era compatível com o que estávamos trabalhando. Acho que foi no governo 

do Montoro (VERBENA – APÊNDICE A).  

Para Masetto (2011, p. 18), “os protagonistas de um currículo inovador por excelência 

são os professores e alunos”. Ainda o mesmo autor sustenta que: “[...] um projeto para ser 

inovador precisa estar centrado na prática docente [...]” (MASETTO, 2011, p. 18), o que vem 

a corroborar a fala dos professores, que se sentiram excluídos do processo de construção da 

Proposta, chegando mesmo a afirmar que já tiveram oportunidade de presenciar projetos 

melhores nascidos dentro do grupo de professores da escola, e que não percebiam inovação 

alguma na nova Proposta Curricular em implantação no estado.  

No decorrer da investigação, analisamos as Propostas Curriculares das disciplinas e 

observamos que elas apresentam metas de aprendizagem por séries/bimestres, tanto no Ensino 

Fundamental ciclo II como no Ensino Médio. Alega Murrie (2008, p. 12), uma das mentoras, 

que “os alunos devem aprender determinados conteúdos e habilidades, no bimestre, para que 

possam acompanhar os conteúdos e habilidades dos bimestres subsequentes”. Pela afirmação 

da autora, notamos que as Propostas apresentam um processo de subordinação entre 

conteúdos, habilidades e o tempo em que são distribuídos. Nessa lógica, observa-se a 

existência de uma estrutura curricular interna que considera o bimestre como tempo mínimo 

de aprendizagem.   

Essa postura fere um ponto central apresentado por teóricos da área (CANÁRIO, 

2006; CARBONELL, 2002; MASETTO, 2011). Em suas argumentações, eles colocam que, 

no desenvolvimento de um projeto inovador, a construção de um processo de aprendizagem 

necessita que se oriente pelos princípios da autoaprendizagem e da interaprendizagem, da 

aprendizagem colaborativa, da aprendizagem por descoberta com pesquisa, da aprendizagem 

significativa, da aprendizagem que efetivamente integra a prática profissional com as teorias e 

princípios que a fundamentam em todo o tempo de formação. Se tivermos um tempo tão 
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fechado, como um bimestre, para a aquisição de habilidades e competências pelos alunos, 

certamente não estaremos trabalhando em um projeto inovador. Acreditamos que a Proposta 

Curricular do estado de São Paulo, tendo em vista o exposto acima, não pode ser tomada, em 

sua totalidade, como uma inovação educacional. 

 Observamos que, na fala dos entrevistados, o conceito de inovação encontra-se 

mesclado pelos conceitos de mudança e de reforma, o que nos coloca frente ao pensamento de 

Werle (2010), quando aponta que os conceitos de reforma, inovação e mudança são noções 

pouco analisadas em seus fundamentos e em suas concepções práticas, correndo o risco de 

serem usados como sinônimos. Tal entrecruzamento na fala dos entrevistados nos levou a 

atribuir como categorias similares os conceitos de inovação e mudança, ao pesquisar a 

implantação da Proposta Curricular.  

A resistência à mudança também foi percebida pela fala dos professores. Na EE dos 

Crisântemos: 

Na última reunião que teve, disseram: “você tem que usar a apostila”. Eu 

reluto com isso. Eu não tenho que usar a apostila se meus alunos não 

acompanham. Eu não posso. Como que eu vou usar uma coisa que eu sei que 

eles não acompanham? 

[...] 
O coordenador puxou muito a minha orelha, por eu não trabalhar a apostila 

do jeito que era proposto. Não adiantava eu fazer uma coisa que ia contra os 

meus princípios. Se quiserem preencher as apostilas, vamos preencher. Mas 

só preencher resolve? Não resolve! (AZALEIA – APÊNDICE A). 

No núcleo gestor, nessa mesma escola, foi apontado o seguinte pelo professor 

coordenador e pela diretora: 

De cara tinha uma resistência das pessoas em relação à Proposta, porque é 

uma coisa desconhecida e não estava muito bem orientada. E não sabiam 

como lidar, porque não teve orientação específica a respeito... É isso, a partir 

de agora tem que usar isso e tem que cumprir isso... Logicamente, a 

resistência veio por esse motivo. 

[...] 

Tinha alguns que até falavam que usavam, mas quando você ia ver, 

acompanhar mesmo a sala, eles não estavam usando mesmo. Porque eles não 

conseguiam dominar os conteúdos dos cadernos. Faltou muito a condição do 

professor para a utilização do material (LÍRIO – APÊNDICE A). 

 

De início, houve muita revolta. Eles ficaram muito bravos, pois não 

aceitavam que exigissem deles qual o conteúdo que deveriam dar em sala de 

aula. Aqui tem muitos professores bons e antigos, que não queriam mudar e 

muitos não mudaram sua forma de trabalhar, mas fomos trabalhando nos 

HTPCs, tentando explicar os motivos da Secretaria. Lemos juntos os 

Cadernos do Gestor, e eles foram se acalmando. 

[...] 

Com o jornalzinho, a briga foi maior. Você lembra, pois esteve aqui com a 

Oficina diversas vezes. Teve professor que até gostou, mas a maioria não 
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achou bom, ou, sei lá, acho que tiveram alguma dificuldade no conteúdo que 

veio para ser aplicado (VERBENA – APÊNDICE A). 

Na EE dos Girassóis, no núcleo dos professores, temos as seguintes falas: 

Sempre participei muito de capacitação, sempre se falava muito do renovar, 

e você percebe que os professores que estão há muito tempo na escola, você 

me desculpe, mas, a maioria das vezes, os colegas efetivos são muito 

resistentes, e quando você chega com o novo... 

[...] 

Quando chegou a Proposta, disseram: “é a continuidade do jornalzinho, vai 

ser assim e pronto”. Foi imposta. É normal que tenha resistência 

(AMARÍLIS – APÊNDICE A). 

 

Essa Proposta, que não é mais Proposta. Eu estou frisando essa questão da 

Proposta, porque agora é currículo, eu vejo assim: olha, o currículo é esse e 

você tem que cumprir com isso... E, às vezes, a gente não consegue, de uma 

série para outra, de um ano para outro, a gente observa que eles vêm, cada 

vez mais, com brechas (ÍRIS – APÊNDICE A). 

No núcleo gestor, inicialmente com os professores coordenadores, os fatores 

dificultadores são: 

Tudo que é novo já é difícil, então o professor, para sair do tradicional, 

encontra muitas barreiras, no presente momento nem tanto, mas no começo 

sim. Muitos ainda relutam... Não usam o caderninho, porque os professores 

acham que o mais fácil são os livros, que não estão adaptados ainda dentro 

do currículo... Vamos dizer assim, 40% de resistência...  

[...] 

Muito professor tradicional, ele usava aquele livro e aquele livro ele usava 

há quatro cinco anos, então ele sabia o livro, de cor e salteado, e sempre 

daquele mesmo estilo, do mesmo jeito de ensinar, e então aí mudou, então o 

professor teve que aprender, o aluno teve que aprender... (TULIPA – 

APÊNDICE A). 

 

Tento passar para eles a facilidade de trabalhar com o currículo, de trabalhar 

com os livrinhos na nova Proposta. Eu sou realmente fã do currículo, agora a 

resistência que existe em certos professores ainda é grande. Eu tenho 

professores na escola que têm resistência grande, alguns ainda trabalham, 

mas muitos deles não trabalham mesmo (PALMA – APÊNDICE A). 

Nas falas da diretora e da vice-diretora, temos: 

Bom, foi um impacto, porque é o novo. As pessoas têm medo deste novo. A 

atuação com esse novo. A aceitação não foi boa, foi muito trabalhoso, todo o 

trabalho foi assim, paulatinamente, para que eles pudessem entender a quem 

estava sendo direcionada. 

[...] 

Hoje, a gente vê o trabalho assim: Não digo que todos estão, na sua maioria, 

100% favorável a nova Proposta. Ainda tem resistência e essas resistências 

ainda vão existir por um bom tempo. Por quê? Porque o que vem já pronto, é 

difícil de aceitar. Eu preciso estar compartilhando. É difícil para o professor, 

vai ser um trabalho difícil. Eu tenho resistência dentro da unidade, mas não 

são resistências que não sejam contornadas. Tem que ser trabalhadas. Não 

pode ser imposto, porque imposto há rejeição (GÉRBERA – APÊNDICE 

A). 
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Capacitação resolve? Resolve sim! Porque você volta renovada, você volta 

com uma ânsia muito grande de mudar a tua escola, pelo menos a tua escola. 

Só que para mudar a tua escola é complicado, porque você não muda uma só 

pessoa, você tem uma equipe enorme, e nessa equipe sempre vai ter pessoas 

resistentes, sempre vai ter, vai ser difícil, mas nunca impossível. Você vê 

que, de lá pra cá, já houve uma mudança muito grande aqui, mudança muito 

grande na escola (CRAVINA – APÊNDICE A). 

É importante observar que, quando ocorre um processo de participação, duas forças 

operam de uma forma concomitante. Se a necessidade da participação é movida pelo desejo 

da pessoa envolvida no processo, o sentido de sua participação no projeto coletivo pode ser 

altamente positivo. Ao contrário, se a participação é delegada por normas, e o desejo não é o 

motor fundante da ação, dificilmente a participação dos atores no projeto se apresentará de 

forma que ocorram mudanças reais. 

 

5.2.4.2 Fatores facilitadores 

 

Fatores facilitadores em inovação e mudança, e em resistência à mudança, são 

timidamente citados por professoras da EE dos Crisântemos e pela vice-diretora da EE dos 

Girassóis: 

Olha, para mim, foi diferente. Achei um modo bem diferente de trabalhar 

com os alunos, que, talvez, no futuro, possa mesmo mudar a Educação 

(ROSA – APÊNDICE A). 

 

Sempre tem propostas muito boas. Embora tenham anunciado como 

inovadora, foi como todas as outras. Tivemos muitas capacitações boas pelo 

estado (CRAVINA – APÊNDICE A). 

Na EE dos Crisântemos, a vice-diretora da escola aponta: 

Agora os alunos, eles receberam bem a Proposta. Apesar desse medo, dessa 

rejeição no início, todos trabalharam com a Proposta. Acho que isso entra 

um pouquinho nos pontos positivos. Todo mundo fez, apesar de reclamarem, 

porque no ser humano isso é comum, os professores trabalharam com a 

Proposta sim. E houve resultado (DÁLIA – APÊNDICE A). 

 

A diretora coloca: 

Eu acho que o único ponto que diferencia essa Proposta das tantas outras que 

tivemos é o fato de ter vindo material para todos os alunos, o que foi muito 

bom, e o caso do conteúdo como já lhe falei, foi um despertar para os 

professores (VERBENA – APÊNDICE A). 

Os mentores da Proposta Curricular explicitam que: “a transição da cultura do ensino 

para a da aprendizagem não é individual. A escola deve fazê-la coletivamente, tendo à frente 

seus gestores para capacitar os professores em seu dia-a-dia, a fim de que todos se apropriem 

dessa mudança de foco” (SÃO PAULO, 2008d, p. 10). E ainda atribuem, às instâncias 
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condutoras da política educacional nos estados e municípios, a função de “[...] elaborar, a 

partir das Diretrizes e dos Parâmetros Nacionais, propostas curriculares próprias e específicas, 

provendo os recursos humanos, técnicos e didáticos que para as escolas, em seu projeto 

pedagógico, estabeleçam os planos de trabalho [...]” (SÃO PAULO, 2008d, p. 10).  

Segundo Brooke (2012), os resultados de reformas que são elaboradas por órgãos 

externos e passadas para as escolas costumam ser desastrosos. O autor aponta que seus 

resultados chamaram a atenção para a complexidade da cultura escolar e a dificuldade de 

efetuar mudanças em uma instituição tão complexa como é a escola.  

Nas falas elencadas acima, em relação à resistência à mudança, podemos perceber que 

professores e gestores não concordam que fique somente com as instâncias condutoras da 

política educacional nos estados e municípios a elaboração de novas Propostas Curriculares. 

Os sujeitos pesquisados aceitam e concordam que necessitamos de Diretrizes e Parâmetros 

Curriculares comuns dentro da federação, dos estados e dos municípios, garantindo uma 

política educacional que leve em conta a promoção de um ensino público gratuito e de 

qualidade. Na esteira desse pensamento, a elaboração da Proposta Curricular de cada estado e 

de cada município necessita, para ser adequada, de consulta prévia à comunidade escolar, 

garantindo sua participação na elaboração desses documentos.  

 

5.2.5 Quarto princípio: Prioridade para a competência da leitura e da escrita 

 

A este quarto princípio explicitado na nova Proposta Curricular, já discutido 

anteriormente, encontram-se vinculadas as seguintes categorias: progressão continuada e 

currículo único. Tais categorias serão analisadas nos moldes expostos no Quadro 8 (matriz de 

análise). 

 

5.2.5.1 Fatores dificultadores 

 

Quanto ao currículo único como fator dificultador na EE dos Crisântemos, temos: 

Quanto ao currículo ser único, por exemplo, o estado de São Paulo será 

diferenciado de todos os estados do país. Então, o estado de São Paulo fica 

nessa formatação aqui e, quando o aluno chegar em outros estados,  não tem 

aquilo e não sabem nem o que é, se o professor está seguindo um livro, ou 

está seguindo uma gramática, se fez um planejamento específico de acordo 

com a escola ou a realidade que se apresenta (MARGARIDA – APÊNDICE 

A). 
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Na EE dos Girassóis: 

Não temos como engessar o professor, não tem como, por mais que a gente 

queira um currículo único. Porque o currículo em si, as suas disciplinas, ele 

já é único há muitos anos. Nós não obedecemos aos parâmetros curriculares? 

A nossa matriz curricular não é a mesma há quantos anos? Desde que 

comecei a trabalhar, a matriz curricular é a mesma. Às vezes, muda num 

ano, uma aula a mais, uma aula a menos, a matriz curricular é a mesma 

(ÍRIS – APÊNDICE A). 

Um dos fatores dificultadores que é comum na fala de todos os entrevistados é a 

progressão continuada. Na fala de alguns, manifesta-se de forma mais tímida, já na de outros, 

fica bem mais evidente. No entanto, entre os entrevistados ou entre aqueles que se 

manifestaram nos HTPCs que acompanhamos, nenhum se colocou contra a progressão 

continuada, mas atribuem a ela fatores dificultadores que enfrentam na implantação da nova 

Proposta Curricular, não chegando a apontar, na progressão continuada, nenhum fator 

facilitador. 

Na EE dos Crisântemos, no núcleo dos professores, observamos: 

Quanto à progressão continuada, eu acho que a Proposta em si é 

maravilhosa, mas eu acho que ela é para outra realidade, entende? Por 

exemplo, eu particularmente penso que tirar um ano da vida de alguém, 

dizer: “não, você não vai seguir a sua história porque você precisa ver aquilo 

de novo”, é uma coisa muito forte, mas, ao mesmo tempo em que você tem 

salas de 30, 37 alunos. A progressão em si, ela é boa, ela é bonita, mas 

precisa ser equacionada com a realidade que se tem. Precisa encontrar um 

outro caminho, porque do jeito que está não frutifica para o aluno e, como 

consequência, não frutifica para o país (MARGARIDA – APÊNDICE A).  

Eu acho que o problema começou com a progressão continuada. Como eu te 

falei, a tradução de progressão continuada foi justamente isso, promover 

aluno independente do que ele sabe, e não é promoção, é progressão. Eis a 

dificuldade das pessoas entenderem a diferença (AZALEIA– APÊNDICE 

A). 

Na EE dos Girassóis, também no núcleo 1, temos: 

Na progressão continuada, o aluno que vem do ano anterior, principalmente 

o aluno que chega no sexto ano, que seria a quinta série, ele chega 

completamente sem saber ler e escrever. A senhora sabe, a leitura é a base de 

tudo. O aluno que não sabe interpretar, ele não vai saber interpretar um 

exercício de Matemática, um exercício de Física, um de Ciências... 

(AMARÍLIS – APÊNDICE A). 

A dificuldade que eu tenho é que alguns alunos, quando eles iniciam a quinta 

série, têm alunos que infelizmente não sabem ler nem escrever, você se 

depara com esse problema por causa da progressão continuada (ANGÉLICA 

– APÊNDICE A). 

A questão da progressão continuada, como ela está não dá. Não estou 

questionando a progressão em si, a proposta não é essa, o que aí está. A 

gente pode até ficar divagando... a forma como ela foi aplicada, a maneira 

como o aluno encara a progressão, a imagem que ele criou, enfim, alguma 
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coisa não está dando certo. Então, eu acho que teria que ser também, 

repensada a questão da progressão continuada (ÍRIS – APÊNDICE A). 

No núcleo gestor, somente na EE dos Girassóis encontramos fatores dificultadores, na 

fala dos professores coordenadores: 

A Proposta contribui, mas não para nossa realidade no momento. Temos 

muito que caminhar, muito a conscientizar os alunos, porque a progressão 

continuada, do nível do Ensino Fundamental II, de quinta à oitava, eu tenho 

certeza, que o aluno, eles precisam de uma cobrança, precisam ter limites, 

entendeu? Não está tendo cobranças nessa faixa etária, eles estão sem limites 

“Porque eu venho na escola, eu passo”, “Para que eu vou estudar? Meu 

amiguinho não estuda e ele passa de ano”. Então, eu acho que o grande 

problema está aí... (TULIPA – APÊNDICE A). 

A progressão continuada é assim. Eu tenho alunos de quinta série, que se 

tivesse salas de PIC [Programa Intensivo de Recuperação], eles deveriam 

estar frequentando a sala de PIC, sala de recuperação, de aceleração, de PIC 

e não na 5ª série. A progressão, a gente tem uma ideia errada de progressão, 

a gente acha que deveria passar, e não é isso. A gente deveria dar o 

conteúdo, o aluno deveria estar assimilando para poder estar passando 

(PALMA – APÊNDICE A). 

Na fala da diretora, temos: 

O problema da progressão continuada é que ela é mal interpretada, não sei se 

eu, ou eu que não estou querendo enxergar a situação, o que eu entendo de 

progressão é, se ele não atingiu, ele tem que estar num grupo onde as 

dificuldades possam ser trabalhadas e ele vencer aquela etapa. Mas depois 

que um aluno passa quatro anos no processo de alfabetização e ele não 

assimilou nada, algo está errado, quatro anos foram perdidos na vida dele 

(GÉRBERA – APÊNDICE A). 

No limiar do século XX, a escola brasileira passou por profundas modificações, 

principalmente com o advento da escola obrigatória. Para Sacristán (2001, p. 57), “a 

escolarização obrigatória, vista como projeto humanizador, refletiu, e continua a refletir, uma 

aposta pelo progresso dos seres humanos e da sociedade”. No entanto, para Barretto e Mitrulis 

(2001, p. 11), “[...] no que se refere à qualidade de ensino e ao sucesso escolar da maioria, o 

balanço de seu desempenho é seguramente insatisfatório, tendo persistido o caráter excludente 

e seletivo do sistema educacional brasileiro”. 

  A progressão continuada é um regime que passou a vigorar após a promulgação da 

LDBEN nº 9.394/96. No estado de São Paulo, foi implantada oficialmente por meio da 

Deliberação SEE nº 09/1997 e, a partir de 1998, foi instaurada em todas as escolas da rede 

estadual. Desde então, a retenção de um aluno só acontecerá ao final dos ciclos em caso da 

não recuperação dos conteúdos ou de faltas acima de 25%, após ter sido oferecida pela escola 

a reposição de ausências, e ela não ter sido realizada pelo aluno.  

 Na oportunidade de sua implantação, a progressão continuada e o regime de ciclos 

encontraram aprovação em grande parte dos teóricos da área, mas Demo (1998) acredita que o 
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risco da atual tendência oficial de introduzir a progressão continuada na escola básica reside 

no fato de que ela escamoteia a falta de aprendizagem, levando a escola pública a ser 

considerada “coisa pobre para os pobres”. O autor não é favorável à repetência pura e simples, 

contudo pondera que o aluno aprender sem repetir pode levar a um processo de camuflar a 

aprendizagem, para que ele possa avançar sem aprender. 

 A preocupação do autor parece se materializar nas palavras dos professores 

entrevistados. Na análise de especialistas, Barretto (2012, p. 140) afirma que, ao examinar os 

estudos na área referentes às políticas de ciclos e a progressão continuada, percebe-se que, 

“[...] a infraestrutura e o apoio que deveriam acompanhar a proposta nunca chegaram a 

conferir o suporte necessário ao trabalho que eles deveriam realizar”. E complementa que: 

“[...] ninguém sabe o que e como fazer para que os alunos anteriormente retidos no pórtico da 

escola e que dela se evadiam após múltiplas repetências, comecem agora a aprender” 

(BARRETO, 2012, p. 140).   

 Franco (2008), em pesquisa realizada com o objetivo de compreender como os 

professores estavam significando a obrigatoriedade de não reprovação às crianças do primeiro 

ciclo nas escolas estaduais paulistas, por ocasião da implantação da progressão continuada, 

constata que: “[...] mas práticas pedagógicas de avaliação são práticas históricas, vinculadas a 

uma história profissional, implicam relações de identidade, de poder, de autonomia”; nesse 

sentido, elas não ocorrem de imediato em sala de aula, estão vinculadas a outras instâncias, 

mas, principalmente, são uma especificidade do trabalho docente.  A progressão continuada 

passa a impor uma mudança no modo que cada professor está lidando com sua tarefa. 

 Para Gatti, Barreto e André (2011, p. 43), “o que fica evidente é que não há uma 

pedagogia que dê conta satisfatoriamente das novas demandas da escolarização, da 

democratização do acesso ao conhecimento, dos processos de inclusão”. Frente a essa 

afirmação, entendemos a angústia dos professores, pois acreditamos que a escola é para todos, 

mas acompanhamos o pensamento explicitado pela professora Íris de que precisamos repensar 

a progressão continuada. 

 

5.2.5.2 Fatores facilitadores 

 

 No núcleo dos gestores da EE dos Crisântemos, quanto aos fatores facilitadores, o 

professor coordenador Lírio aponta:  

A unificação de um mesmo ensino para todo estado era muito importante, 

que seguisse a mesma linguagem, evitando-se que tivesse problemas de 
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transferência de uma cidade pra outra, o aluno ficava sem conteúdo, os 

conteúdos estavam diversos, apesar de ser o mesmo, mas cada um tinha um 

segmento e aquilo fez uma unificação. Então, é uma parte que foi muito 

positiva. 

[...] 

Sinceramente, eu acho que sim, tivemos ganhado com o currículo único, 

porque colocou todos os professores num único objetivo, dentro dos mesmos 

moldes, porque antes a coisa era um pouco largada, cada escola tinha um 

tipo de agir pedagogicamente (LÍRIO – APÊNDICE A).   

 Na EE dos Girassóis, também foi apresentado, no núcleo dos gestores, o currículo 

único como facilitador, embora sempre apareçam restrições em suas colocações: 

O aspecto facilitador é que a rede toda fica no mesmo currículo, com o 

mesmo conteúdo, só que eu acho que tinha que começar na quinta série, 

como já tinha falado, reformular como ela foi implantada (GARDÊNIA – 

APÊNDICE A).   

Campos (2010, p. 4) coloca que a definição de um currículo nacional é uma 

reivindicação antiga no Brasil, que vem de “[...] grupos de educadores que lutam por uma 

escola única, aberta a todos e que proporcione às novas gerações o acesso a uma base comum 

de conhecimentos e valores, necessária para a construção de uma nação democrática”, mas 

concordamos com a autora quando ela deixa claro que, “[...] para que este modelo possa 

funcionar, é preciso que os professores tenham autonomia para adequar o currículo às 

características de diferentes grupos de alunos e de diversas condições locais”. 

 

5.2.6 Quinto princípio: Articulação das competências para aprender 

 

A este quinto princípio explicitado na nova Proposta Curricular, já discutido 

anteriormente, encontram-se vinculadas as seguintes categorias: avaliação externa, conteúdos, 

organização sequencial, organização do material e apresentação do material. Tais categorias 

serão analisadas nos moldes expostos no Quadro 8 (matriz de análise). 

Na Proposta Curricular em implantação no estado, a questão da aprendizagem é 

central nas atividades escolares. Nesse sentido, continuar a aprender é, para os mentores desta 

Proposta, “[...] a mais vital das competências que a educação deste século precisa 

desenvolver” (SÃO PAULO, 2008d, p. 14). Se a Educação básica é para a vida, as 

habilidades mais gerais e constantes, bem como os conteúdos mais específicos e variáveis, 

necessitam ser determinados por sua relevância para a vida de hoje e do futuro. 
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5.2.6.1 Fatores dificultadores  

 

Quanto aos conteúdos, foram apresentados como fatores dificultadores, no núcleo 1 da 

EE dos Crisântemos, os seguintes: 

No meu caso, por exemplo, como é Língua Portuguesa, eu acho difícil a 

questão dos textos. Tipo de texto, o gênero de texto que é fornecido, a 

tipologia é aquilo mesmo, não tem novidade nenhuma do que já 

trabalhávamos, só que agora foi especificado por séries, de acordo com a 

prova do SARESP, aquela coisa toda. Mas os textos estão longe da realidade 

deles, entende? Poderiam ser textos mais próximos da faixa etária, da 

condição social, do bairro, da cidade, apesar de que temos textos que são 

muito pertinentes para a Capital, por exemplo, e aqui não têm influência 

(MARGARIDA – APÊNDICE A). 

 

O caderno traz o exercício como se o aluno já tivesse preparo pra resolver 

aquele exercício. E não é a realidade, porque você tem que ter um contexto, 

você tem que ter o conteúdo, uma sequência. Você tem que trabalhar, 

preparar o aluno pra resolver o exercício (AZALEIA – APÊNDICE A).   

 

Uma coisa que o caderninho não incentiva em Matemática é jogos... Você 

não vê nas atividades. Ele não tem jogos e para as crianças é interessante 

trabalhar com eles (HORTÊNSIA – APÊNDICE A).   

Para o núcleo dos gestores, o aspecto dificultador é o seguinte: 

Tinha conteúdos que estavam muito fora da realidade. Cada situação é 

diferente. Nós, como estamos no litoral, as nossas necessidades de ensino 

são diferentes de uma pessoa que está em uma cultura agrícola do interior. A 

realidade nossa é outra, não é agrícola. Essa diversidade demorou bastante 

para as pessoas entenderem e fazer uma adaptação (LÍRIO – APÊNDICE 

A).   

Na EE dos Girassóis, temos os seguintes fatores dificultadores, no núcleo dos 

professores: 

Eu não consigo, tem conteúdo que eu não consigo desenvolver sem retomar 

o da série anterior. Aí o que que acontece? Nesse vai e volta, eu não tenho 

tempo para cumprir o currículo estabelecido. E o que eu faço no ano 

seguinte? Eu volto da onde parei? Ou eu começo com o novo conteúdo? 

Sabe, eu acho que isso tem que ser discutido (ÍRIS – APÊNDICE A).   

 

Só uma coisa que eu senti falta na parte de conteúdo, porque eles dão uma 

parte da gramática, é uma coisa mais superficial, então você tem que buscar 

recursos para poder acrescentar junto com a apostila (ANGÉLICA – 

APÊNDICE A).   

 

Na parte de Matemática, eles colocaram muitos exercícios, mas nada teórico, 

e eles precisam ter alguma coisinha de teórico para depois conseguirem fazer 

os exercícios. Eu acho que esse caderno tinha que ter uma parte teórica, além 

dos exercícios (GARDÊNIA – APÊNDICE A).   
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No núcleo dos gestores, observamos: 

O conteúdo, o programa, aliás, ele é para todo o estado. Então, para a criança 

que saiu aqui do Guarujá e ele vai para Limeira, por exemplo, ele tem que 

estar com aquele conteúdo pronto. Para a criança, não vai ser ruim, mas 

aquele que está na expectativa de transmitir, fica esta dificuldade 

(GÉRBERA – APÊNDICE A).   

 

Os professores usam o livro didático como um suporte dos cadernos, porque 

eles falam que no caderno é muito sintetizado, são mais atividades, não tem 

muita teoria (PALMA – APÊNDICE A).   

No processo de implantação da nova Proposta Curricular do estado de São Paulo, é 

sugerido, entre as ações, que as escolas trabalhem em suas propostas pedagógicas, adequando-

as anualmente mediante ações realizadas no ano anterior e a projeção para o ano que se inicia. 

A proposta pedagógica da escola é tida como um texto aberto para atender à realidade da 

escola, em um movimento contínuo de planejamento-ação-avaliação-planejamento. No ano de 

2009, a indicação da Secretaria para as escolas a respeito das adequações a serem realizadas 

na proposta pedagógica foram no sentido de adequá-la à legislação vigente, entre outras a que 

regulariza a implantação da Proposta Curricular. Esclarecem que “a escola é uma 

organização, com autonomia relativa, a serviço da sociedade, a Proposta Curricular que se 

anuncia é um desses limites” (MURRIE, 2008, p. 29). Não obstante a LDBEN nº 9.394/96 

explicitar que a proposta pedagógica da escola deva ser definida com autonomia pela 

instituição, de acordo com os sistemas de ensino a que está subordinada, esse aspecto legal 

não é bem entendido pelos mentores da Proposta, pois, como foi anunciado, a nova Proposta 

Curricular foi um limite para a elaboração das propostas pedagógicas já existentes nas 

escolas; os professores se encontravam habituados a formulá-las de acordo com as ansiedades 

da comunidade escolar em que trabalhavam, atendendo às suas necessidades e respeitando as 

diretrizes curriculares estaduais e federais. 

Para Arroyo (2011a, p. 9), “a sala de aula é espaço central do trabalho docente, das 

tensas relações entre mestres e alunos, sobre o que ensinar-aprender, sobre o currículo, 

redefinido na prática em tantas ações e tantos projetos que nossa criatividade coletiva 

inventa”. Em suas reflexões, o autor afirma que a criatividade docente não pode ser submetida 

à ritualização, e acredita que cabe, ainda, aos professores, disputas no território do 

conhecimento, dos currículos e na profissão docente.  

A organização do material, a sua apresentação e a sua organização sequencial foram 

apresentados de maneira interligada. 

Na EE dos Crisântemos, temos como fatores dificultadores, no núcleo dos professores: 
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Eu acho que o principal dificultador é não ter um começo. Eu acho que as 

Propostas, não só essa, mas como em várias que tivemos, eu acho que elas 

são jogadas e não trabalhadas, então fica difícil da gente iniciar. Se você tem 

uma Proposta, então vamos começar do começo. 

[...] 

No próximo ano, vamos trabalhar o segundo e terceiro, e ir progredindo até 

você chegar no nono ano (oitava série), assim eles teriam uma sequência, 

estariam sabendo o que vai acontecer. Mas não foi feito dessa forma. 

Quando chegou a Proposta, foi jogada como todas as outras.  

[...] 

Acho até que funcionaria se a apostila tivesse iniciado dessa forma: esse ano 

vão ser só os primeiros, ano que vem só primeiro e segundo, e seguindo, 

talvez hoje já tivéssemos menos problemas (AZALEIA – APÊNDICE A).   
 
Por exemplo, aquele caderninho é feio, o caderninho não tem estética, o 

caderninho não tem cor. O meu, de Português, ele não tem piada, ele não 

tem um joguinho, ele não tem uma palavra cruzada, então, quer dizer, ele 

não tem, o que diz que é para ter (MARGARIDA – APÊNDICE A).   

Na EE dos Girassóis, observamos como fator dificultador apontado pelos professores: 

O que eu achei de negativo é que a Proposta foi criada e colocada em todas 

as séries ao mesmo tempo. Acho que tinha que começar na quinta série 

(primeiro ano), só quinta série, segundo ano seria quinta e sexta, terceiro 

ano, quinta, sexta e sétima, e assim gradativamente, porque os alunos que 

começaram com a Proposta na sexta série, eles não tinham estudado o 

caderninho, visto todos aqueles conteúdos que eles precisariam ter para a 

sexta... (GARDÊNIA – APÊNDICE A).   
 

Você falar que a Secretaria não tem um material bom é mentira. A maneira 

como ele é aplicado, implementado, é essa a minha questão... Eu acho que 

esse material teria que ser revisto, em minha opinião, para ter o quê? Uma 

melhor aplicação. Não que ele não seja aplicável em algumas situações, pode 

ter escolas, que bom... Tomara que tenha mesmo escola, que ele possa ser 

aplicado, mas, para nossa realidade aqui, pelo que eu tenho conversado... não 

dá (ÍRIS – APÊNDICE A).   

 

Nos primeiros meses, não chegou o material a tempo. Nesse ano de 2012, 

ainda conseguiu chegar bimestre por bimestre, agora nos outros anos, 

sempre o material do quarto bimestre chegava quase no finalzinho de 

novembro (GARDÊNIA – APÊNDICE A).   

No núcleo dos gestores, observamos, em suas falas, como fatores dificultadores, os 

pontos a seguir expostos. Na EE dos Crisântemos: 

Ocorreram vários problemas. Primeiro: os cadernos chegaram depois de 

determinado bimestre, teve muito problema de logística, de entrega, então 

muitas escolas trabalharam dois bimestres sem ter o material. Toda a 

Proposta foi boa, só que a uma logística equivocada (LÍRIO – APÊNDICE 

A).   

 

A distribuição do material foi o próprio inferno de Dante, tivemos que pegar 

na DE [Diretoria de Ensino] com o nosso carro, fazer muitas viagens, e 

sempre, pelo menos no início, vieram faltando, sempre alguma classe ficava 

sem o material. Aí os professores brigavam porque uma classe tinha e a dele 
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não, pode? Primeiro não queriam, depois reclamavam se não chegavam 

todos (VERBENA – APÊNDICE A).   

Na EE dos Girassóis: 

Com o material foi até engraçado, a gente não deixa a peteca cair. Quando 

nós não tínhamos o material, nós fazíamos troca com outra escola, ou 

passava daqui para lá, ou de cá para lá. Nós tínhamos essa corrida 

(GÉRBERA – APÊNDICE A).   

 

A dificuldade que eu vejo nos cadernos do currículo é de serem separados 

por bimestres. Eu acho que o currículo deveria vir todo junto, primeiro, 

segundo, terceiro e quarto bimestre, para o professor estar trabalhando... 

Nem que ele trabalhe de uma forma em espiral (PALMA – APÊNDICE A).   

A avaliação externa, como fator dificultador, é discutida e contextualizada na fala dos 

entrevistados. Na EE dos Crisântemos, é percebida como fator dificultador, no núcleo dos 

gestores: 

A gente sentiu o que era cobrança no final, na avaliação SARESP que eles 

faziam. Aí estava a cobrança, era o resultado da escola como um todo, mas 

era um resultado individualizado. Se você quisesse trabalhar para mudar 

aquele resultado, ser contrário às orientações do caderno, não era possível e 

a gente sentiu isso na pele, e teve que haver uma mudança de 

comportamento na escola, para poder utilizar o material (LÍRIO – 

APÊNDICE A).   

 

Até porque toda a avaliação, do SARESP, até as nossas provas diagnósticas, 

o nosso provão, nosso simulado, tudo é colocado em cima do currículo, 

então se você fugir desse conteúdo, você está prejudicando a sua sala de aula 

(PETÚNIA – APÊNDICE A).   

 

Eu tive que usar aquele argumento que eu acho indecente, mas é a realidade. 

Eu disse: “Professores, vocês sabem tanto quanto eu que a avaliação do 

SARESP será baseada nos caderninhos, e que nosso bônus está atrelado ao 

SARESP, portanto, é melhor nós nos adaptarmos da melhor maneira 

possível” (VERBENA – APÊNDICE A).   

Na EE dos Girassóis, no núcleo dos professores, temos alguns fatores dificultadores 

apontados: 

Queriam que a gente usasse muito o caderninho por causa do SARESP, mas 

a gente não conseguia usar, porque não dava tempo (GARDÊNIA – 

APÊNDICE A).   

 

Eu acho que a maneira como é visto, é usado, trabalhado, o SARESP, tem 

alguma coisa errada, tem aluno que vem para o SARESP, ele não lê a prova, 

faz de qualquer jeito... Tem alunos que falam: “Essa prova não me afeta em 

nada, vocês estão preocupados porque é bônus”. Eles falam isso! Eles usam 

isso! Eles sabem porque está na mídia, não é porque o professor chega e fala 

e comenta isso para eles, não... Porque tá na mídia, eles escutam... Eles 

sabem. Então, eu acho, teria que ser melhor trabalhado (ÍRIS – APÊNDICE 

A).   
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No núcleo dos gestores, observamos:  

Olha, quando o professor pega as classes do SARESP, que é aquele 

professor que você sabe que ele dá o conteúdo do currículo, que ele 

enriquece a aula dele, nós tivemos uma melhora, nós tivemos um ano de 

melhora, que foi de 120% (PALMA – APÊNDICE A).   
 

A avaliação externa é um tema atual e polêmico dentro da escola. Nas palavras de 

Gatti, Barretto e André (2011, p. 39): “[...] um fator que contribui para o processo de 

centralização de políticas de currículo é a introdução de avaliações de sistema”.  

O SARESP, criado em 1996 pelo estado de São Paulo, com o propósito de promover o 

monitoramento da qualidade de ensino e a construção da cultura de avaliação no estado, 

tornou-se, a partir de 2007, com a criação do IDESP e do bônus mérito para os servidores, um 

elemento que favorece a competição entre os profissionais da Educação das escolas paulistas, 

passando a ser um indicador do êxito ou do fracasso dos resultados obtidos pelas escolas. 

 

5.2.6.2 Fatores facilitadores 

 

Na EE dos Crisântemos, no núcleo dos gestores, temos como aspectos facilitadores no 

que se refere aos conteúdos: 

A Proposta, hoje, está consolidada 100%. Os professores usam também o 

livro didático que chega à escola. Eles também estão trabalhando com o livro 

que vem do MEC. Os professores usam os cadernos, os alunos usam os 

cadernos. Esse ano não houve falta de material, veio até demais, e nós 

estivemos até ajudando outras escolas. No começo fomos ajudados, e hoje 

ajudamos outras escolas (DÁLIA – APÊNDICE A).   

 

O que eu acho muito positivo foi que certos professores acordaram para o 

que deveriam realmente dar como conteúdo (VERBENA – APÊNDICE A).  

Na EE dos Girassóis, as falas dos professores sobre essa mesma categoria:  

Um dos propósitos que o documento se organiza é em torno de um objetivo 

central: subsidiar todos os envolvidos no processo de ensino da Língua 

Portuguesa, leitura, escrita, comunicação oral. A intenção de subsidiar o 

ensino dos conteúdos mais relevantes a ser garantidos ao longo das quatro 

séries, do ciclo I e do Ensino Fundamental, é um propósito bom 

(AMARÍLIS – APÊNDICE A). 

 

Eu avalio a Proposta como positiva, desde que você pense essa liberdade de 

você trabalhar o caderno junto com o livro didático (ANGÉLICA – 

APÊNDICE A).   

Na mesma escola, no núcleo dos gestores, observamos: 

É uma forma de o professor estar estudando, entendeu? Pode ser que essa 

seja a resistência também, a do professor estar correndo atrás, ali ele te dá o 

caminho que você tem seguir, agora o que você vai utilizar naquele caminho, 
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você tem que correr atrás, então essa é a dificuldade do professor (PALMA – 

APÊNDICE A). 
 

Embora os professores coloquem vários empecilhos, digam que a culpa é do 

aluno, que o aluno é faltoso, não vamos pensar só por esse ângulo. A gente 

tem que ver também que estamos fazendo um trabalho e se a gente não 

puxar não seduzir esse aluno para esse trabalho, não dá certo, não tem 

porque você estar aderindo a uma Proposta, se você não tem coragem de 

jogar ela lá para frente, entendeu? Não tem culpado, nós temos que fazer um 

trabalho bom para o nosso aluno, ele esta lá esperando, ele é muito mais 

critico hoje, do que a gente pensa (CRAVINA – APÊNDICE A). 

Quanto à organização e apresentação do material, bem como organização sequencial, 

temos como aspectos facilitadores apontados pelo núcleo dos professores da EE dos 

Crisântemos: 

Eu acho que para os alunos a noção de que vai receber uma apostila, que 

vem e acaba em dois meses é um alento. Eles acham: “ah, então agora vem 

outra”. É nova para eles, a idade deles é essa, é a idade da mudança, eles 

estão em fase de mudança, então, quando vem um caderninho, e acaba e vem 

outro, eles já têm uma renovação, “nossa, já vem o caderninho, já vai 

começar” (MARGARIDA – APÊNDICE A).   

 

Eu gosto quando a gente chega e todos trouxeram os cadernos, os alunos 

gostam também, então, a gente chega e diz: “olha, página 17 hoje”, todos já 

abrem, todo mundo já lê junto, é como se todo mundo estivesse num 

laboratório e tivesse todos os materiais. Essa parte de leitura, quando tem 

bastante texto interessante, é legal, é boa. Eu acho que é parte facilitadora 

para gente, porque tá todo mundo ali envolvido, todo mundo participa, isso é 

bom, eu achei que facilita bastante o trabalho da gente... (ROSA – 

APÊNDICE A).   

No núcleo dos gestores: 

As coisas vão se ajeitando e percebo que os alunos gostam do material 

(VERBENA – APÊNDICE A). 

Na EE dos Girassóis, núcleo dos professores: 

Eles gostam quando chegam as apostilas, eles ficam empolgados e elas são 

fininhas, não é aquela coisa grande (ANGÉLICA – APÊNDICE A). 

E no núcleo dos gestores: 

Eu gostei do caderninho, então maravilhosamente bem, se souber trabalhar, 

nossa, maravilhoso... (CRAVINA – APÊNDICE A). 

Por fim, no que se refere à avaliação externa, observamos, como fatores facilitadores, 

no núcleo dos gestores da EE dos Crisântemos, o seguinte: 

Melhoras no SARESP são pontuais e progressivas, pequenas, mas houve 

sim. Eu percebi sim, pelos comentários dos colegas, pelos números, pelas 

provas, as diagnósticas que eram feitas baseadas nos cadernos, houve sim, 

elas estão sendo progressivas (DÁLIA – APÊNDICE A).   
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No núcleo dos gestores na EE dos Girassóis, temos: 

Nossa escola, dentro desse processo, ela passou do regular, na média do 

índice do SARESP. Foi até 120 nas três modalidades: ciclo I, ciclo II e 

Ensino Médio, depois teve um ano que ela ficou zerada. Então a Proposta 

realmente não foi entendida, então nós voltamos. É o ir e vir, ir e vir, sempre 

(GÉRBERA – APÊNDICE A).   

No ano de 2013, como mostra o Quadro 11, abaixo, temos os valores obtidos no 

IDESP nas escolas do estado, na Diretoria de Ensino de Santos, no município do Guarujá e 

nas escolas pertencentes à pesquisa. O ano escolhido para a aplicação do SAREP foi o 9º do 

Ensino Fundamental. 

 

Quadro 11 - IDESP no estado/Diretoria de Ensino de Santos/Município do Guarujá/Escolas. 

IDESP 2013 

5ª série 

Ensino 

Fundamental 

META 

9º ano 

Ensino 

Fundamental 

META 

3º ano 

Ensino 

Médio 

META 

ESTADO 4,42  2,50  1,83  

DIRETORIA 3,39  2,31  1,79  

MUNICÍPIO - GUARUJÁ 3,24  2,15  1,64  

EE dos Crisântemos   1,93 0 0,78 - 

EE dos Girassóis   2,65 120% 1,40 0 

Fonte: Elaborado pela autora
21

. 

 

A EE dos Girassóis obteve um índice de 2,65, que é maior do que o índice atingido 

pelo estado (2,50), e também maior do que o do município do Guarujá e da Diretoria de 

Ensino de Santos, que são, respectivamente, 2,15 e 2,31. A escola superou sua própria meta 

em 20%. Já a EE dos Crisântemos atingiu o índice de 1,93, não superando sua meta e ficando 

abaixo do atingido pelo estado, pelo município e pela Diretoria de Ensino.  

Apesar dos inúmeros problemas enfrentados com as mudanças na Proposta Curricular, 

a EE dos Girassóis atingiu, pelo menos em índices, uma melhora na aprendizagem de seus 

alunos, enquanto, na EE dos Crisântemos, os obstáculos não conseguiram ser ultrapassados. 

Em uma leitura rápida, podemos dizer que os fatores dificultadores (eixo 1) foram 

superiores em número aos facilitadores (eixo 2), nas entrevistas realizadas tanto no grupo dos 

professores (núcleo 1) quanto no núcleo dos gestores (núcleo 2). Em uma leitura mais atenta, 

                                                           
21

 Com base nos dados disponíveis em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-

idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola>. Acesso em: 03 jun. 2014 (SÃO PAULO, 2014c) 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
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observamos que, embora o número de fatores dificultadores tenha suplantado o de 

facilitadores, foram poucos os professores e gestores que se declararam totalmente contra a 

Proposta Curricular e que não conseguiram ou não quiseram aplicá-la. 

Em um balanço das falas dos entrevistados, podemos considerar que os cinco 

princípios elencados na nova Proposta Curricular em implantação no estado podem ser 

atingidos, mas necessitarão de inúmeras adequações, as quais foram tão bem apontadas na 

fala dos professores e gestores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O futuro é uma espécie de Banco, ao qual vamos remetendo, um por um, os 

cheques de nossas esperanças. Ora! Não é possível que todos os cheques 

sejam sem fundos. 

 (MÁRIO QUINTANA) 

 

 Ao dar início a esta tese, fizemos nossa apresentação, com o propósito de esclarecer ao 

leitor que quem a escreveu comprometeu-se, em sua trajetória profissional e de vida, com a 

Educação, notadamente com a Educação pública, o que dá significado ao anseio de pesquisar 

a implantação de uma Proposta Curricular na rede pública estadual. É nessa perspectiva e com 

esse olhar que passaremos a traçar nossas considerações finais. 

A Educação pública na atualidade, nas esferas estadual, municipal e federal, responde 

por 80,21% da Educação em todo o estado de São Paulo. A SEE/SP, por sua vez, responde 

por 41,42% da Educação oferecida às crianças e jovens, segundo o censo escolar 2013, 

motivo que, por si só, já justificaria qualquer pesquisa na rede (SÃO PAULO, 2014a).  

A nossa pesquisa teve como foco realizar uma análise do processo de implantação de 

uma nova Proposta Curricular no estado de São Paulo, de 2008 a 2010, identificando fatores 

facilitadores e dificultadores, a partir da ótica de uma supervisora de ensino.  

Para isso, a metodologia de pesquisa utilizada foi predominantemente qualitativa, 

buscando levantar os fatores dificultadores e os facilitadores a partir de análise documental, 

observação participante e entrevistas com professores, professores coordenadores, vice-

diretores e diretores, os quais foram os nossos sujeitos de pesquisa.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise e evidenciaram que os fatores 

dificultadores foram apresentados em maior número e relevância do que os facilitadores. 

Todos esses fatores foram analisados frente aos princípios geradores da Proposta Curricular, o 

que indicou que esses princípios, nesse momento de implantação, não foram atingidos, e que 

os métodos de como atingi-los necessitam ser criteriosamente repensados. 

O que observamos nas falas, principalmente dos professores, sendo que alguns pontos 

foram reiterados nas falas dos gestores, foi a rejeição de uma Proposta que não foi submetida 

à consulta dos professores, que são aqueles que estão em contato direto com os alunos em sala 

de aula, e dos gestores, que estão na base do sistema. Tais falas foram devidas, sobretudo, à 

diversidade dos alunos, além de fatores sociais, econômicos e políticos, dada a emergência na 

implantação.  
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Tal posicionamento nos remete à fala de Candau (2011, p. 38), quando afirma que: “as 

reformas têm sido desenhadas, em geral, de modo centralizado e vertical, privilegiando o 

papel do especialista e consultores internacionais, com conteúdos definidos de forma 

homogênea e prescritiva”. No nosso caso, aos professores restou apenas a aplicação de 

conteúdos previamente elaborados. 

Segundo Calhoun e Joyce (2012), tal postura, de elaborar projetos voltados para o 

aperfeiçoamento das habilidades e aprendizagem dos alunos, não tem surtido efeitos 

positivos, e, na atualidade, ainda é pouco reconhecido que os principais projetos de reformas 

educacionais bem-sucedidos envolveram um grande número de professores que ajudaram a 

elaborar os materiais a serem aplicados. 

A sugestão colocada pelos professores, além de serem consultados previamente para a 

garantia de sua participação e sua autonomia, seria a de que a Proposta Curricular, ao ser 

implantada por séries sequenciais, a cada ano em uma série, evitaria o descompasso entre os 

conteúdos e promoveria um melhor planejamento da aprendizagem. Eles atribuíram a 

políticas públicas equivocadas a impossibilidade de contar com um tempo maior para a 

implantação da nova Proposta Curricular. 

Pudemos constatar, ainda, que, mesmo discordando da forma de implantação, que foi 

um fator amplamente apontado, a Proposta não foi abandonada. Sua implantação deu-se de 

uma forma parcial, adaptada, como revelaram os entrevistados. Percebemos, também, que 

essa forma de alinhamento adotada e o fato de a nova Proposta Curricular não ter sido 

abandonada, devem-se muito mais à esperança dos professores e gestores em testar novas 

opções de melhoria na qualidade da Educação do que a atitudes tomadas pelos mentores da 

Proposta com a finalidade de corrigir rumos.  

Sarason (2012, p. 444), ao fazer uma análise da implantação de determinado programa 

nos EUA, coloca que: 

O método de implementação do processo de mudança é muito mais 

importante para o sucesso do empreendimento do que a natureza da mudança 

desejada. Ou seja, por mais criativa ou educacionalmente correta que seja a 

reforma pretendida, ela será invalidada se a implantação seguir um método 

padronizado, de “engenharia social”, que não leva em consideração a cultura 

da escola e os interesses das pessoas afetadas, e se não der o tempo que a 

escola precisa para incorporar as inovações esperadas.  

 Sua fala vem ao encontro dos resultados que obtivemos em nossa pesquisa, pois 

nossos sujeitos apresentaram como principal fator dificultador a estratégia de implantação, 

alegando que a Proposta em si representou menos desconforto do que o modo como ela foi 

implantada. Isso nos faz acreditar que as estratégias que não levam em conta as decisões 
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locais de como colocar em prática novos projetos podem determinar se os professores 

assimilam e continuam a usá-los, ou se permitem que caiam em desuso. Felizmente, mesmo 

com bastante resistência, os professores e gestores não permitiram que a nova Proposta 

Curricular caísse em desuso.  

A análise dos fatores apontados por professores e gestores, mais que um fim em si 

mesma, indica algumas direções possíveis para a continuidade dos debates sobre a nova 

Proposta Curricular. Ao mesmo tempo em que foi apontado como fator dificultador, pelos 

entrevistados, ser muito difícil que uma proposta de mudança curricular, que abrange 

conteúdos das disciplinas do currículo, seja aplicada para todos em um mesmo tempo, dado o 

caráter de diversidade da população escolar, foi colocado como alternativa que, se a nova 

Proposta Curricular fosse implantada, paulatinamente, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, permitindo o acompanhamento do tempo de aprendizagem dos alunos e 

possibilitando possíveis adequações nos conteúdos e nas práticas de aprendizagem propostas, 

professores e gestores, poderia, talvez, obter bons resultados.  

Outro fator dificultador repetidamente apontado pelos entrevistados, ao qual 

atribuímos séria importância, foi a resistência dos professores à uniformidade de métodos 

impostos pela Proposta. Acreditamos que dois princípios estruturantes decorrem dessa 

medida. O primeiro deles é oriundo do entendimento de que, com o desenvolvimento dos 

materiais para o uso dos professores e alunos, eles se tornariam ferramentas de controle e de 

padronização do trabalho pedagógico, assegurando apenas que os professores transmitam a 

seus alunos um mínimo necessário de conhecimento escolar. O segundo trata-se do tempo do 

desenvolvimento do trabalho docente e da aprendizagem do aluno, pois os cadernos são 

entregues bimestralmente e, ao final de cada um deles, deverá ser desenvolvido um processo 

de avaliação dos alunos na escola. Tal processo causou desconforto aos professores, que já 

estavam acostumados a uma independência no planejamento, execução e avaliação de suas 

aulas. Acreditamos que tal postura tomada pelos professores decorre do fato de que, após 

muitas lutas, eles já teriam conquistado sua autonomia didática e não estariam dispostos a 

abrir mão dela. 

Somado a esses fatores, encontramos como dificultador o resultado desencadeado pela 

implantação da progressão continuada. A democratização do acesso à escola nesses últimos 

16 anos, desde a implantação da progressão continuada, foi conquistada, mas a equidade da 

aprendizagem ainda deixa muito a desejar, e ainda, infelizmente, encontramos alunos que 

chegam ao 5º ano do Ensino Fundamental sem o domínio da Língua Portuguesa exigido para 

essa faixa etária. 
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Temos diferentes formas de acompanhamento do aluno no regime de progressão 

continuada. Como exemplo, citaremos as aulas de reforço de aprendizagem, que, desde a 

implantação da progressão continuada, são exigidas como forma de recuperação paralela 

prevista em lei para o aluno, mas que não são oferecidas no contraturno por muitas escolas 

porque elas ainda não possuem espaço físico disponível para tal. Não acreditamos que o 

principal problema da progressão continuada se resolva com aulas de reforço escolar, mas sim 

com o acompanhamento no dia a dia junto às famílias, e com mais outras tantas formas de 

trabalho pedagógico. Contudo, o reforço escolar no contraturno precisa ser incorporado no 

espaço físico e nas atividades habituais das escolas para que elas tenham condições mínimas 

de cumprir as exigências da lei. 

Hoje, temos aprovada, no estado de São Paulo, a Resolução SE nº 74, de 08 de 

novembro de 2013, que dispõe sobre a reorganização do Ensino Fundamental em regime de 

progressão continuada. Tal resolução reorganiza o Ensino Fundamental em três ciclos. Para 

Alves e Duran (2011), essa reorganização promove a ampliação das oportunidades de 

permanência com sucesso na escola pública, possibilita maior flexibilidade na organização 

curricular e ainda oferece oportunidade de restabelecer a avaliação formativa e seu papel de 

subsidiar o trabalho pedagógico. Nós esperamos que a reorganização do Ensino Fundamental 

em três ciclos realmente venha a contribuir para a melhoria da Educação, mas nossa dúvida é 

a respeito da forma com que as implantações vêm ocorrendo no estado, com pouca 

participação da rede e sem tempo para a absorção das mudanças. 

Em documento denominado “Progressão Continuada da Aprendizagem no Ensino 

Fundamental Organizado em Três Ciclos”, datado de setembro de 2011, encaminhado à rede 

pela SEE/SP, o Secretário da Educação, professor Herman J. C. Voorwald, aponta que: 

Não há como negar a existência de condições objetivas adversas nas escolas, 

mas cumpre ressaltar a necessidade de melhor aproveitamento dos recursos 

existentes e da superação de idéias, entre outras de escola seletiva, de sala de 

aula como espaço físico e temporal único de aprendizagem, que podem 

acarretar sérios entraves a inovações das práticas pedagógicas (SÃO 

PAULO, 2008b, p. 7).  

Concordamos com a afirmação do Secretário da Educação quanto às inovações nas 

práticas pedagógicas, mas não é esse o principal entrave na implantação de novos projetos. 

Acreditamos que as autoridades educacionais necessitam levar em conta a infraestrutura e as 

condições reais de trabalho, pois entendemos que cabe ao Estado, em primeiro lugar, oferecer 

condições para que novos projetos sejam bem-sucedidos.  

Ao refletirmos a respeito das implantações de projetos e programas realizados no 

estado, não conseguimos entender a insistência, por parte do governo estadual, em implantar 
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projetos e programas sem o devido planejamento do tempo para a sua execução, sem a 

destinação de recursos financeiros para esse fim e sem uma sistemática de avaliação de 

impacto. Recursos precisam ser alocados não só para a implantação, mas também para a 

capacitação dos docentes, para a adequação do espaço escolar e para a avaliação e o 

acompanhamento da implantação. Caso tais medidas não sejam respeitadas, teremos belos 

projetos previstos em leis brilhantemente escritas, mas decepcionantes em seu cumprimento. 

Como nos falou a professora Íris, as propostas feitas em nível de Secretaria da 

Educação do Estado são boas, o problema se encontra na forma como são implantadas. Nas 

palavras de Haverlock e Huberman (2012, p. 457), “[...] são tipicamente ambiciosas, tanto na 

quantidade de tempo, energia e recursos materiais investidos, quanto na velocidade e no 

tamanho das mudanças esperadas”. Podemos observar que o investimento no material para a 

implantação da nova Proposta Curricular foi muito grande, mas temos escolas, como a dos 

Crisântemos, que não têm espaço físico reservado para guardá-lo enquanto esperam sua 

devida distribuição entre os alunos.  

Os papéis estão invertidos, nossos professores estão solicitando um melhor 

planejamento, por parte da SEE/SP, na implantação da nova Proposta Curricular. Um 

planejamento que inclua a consulta aos principais sujeitos do processo, que são os professores 

que estão nas salas de aulas, e aos gestores, que trabalham em contato direto com a 

coordenação do processo. Uma implantação em longo prazo, com conteúdos e materiais 

adequados às necessidades dos alunos, e, principalmente com um cuidado maior com o 

espaço escolar que vai receber os alunos e ser o cenário de todo o processo de implantação.  

Quanto aos fatores facilitadores levantados, podemos apontar como relevante a 

condição de todos possuírem o material. Não obstante os problemas iniciais de logística em 

sua distribuição, hoje todos os alunos e professores dispõem do material necessário. Ainda 

como facilitador, vale indicar o fato de a Secretaria ter oferecido retorno positivo à exigência 

inicial do uso do material e permitido algumas mudanças no decorrer da implantação.  

O que de fato ficou latente como facilitador foi o entrosamento da equipe escolar e o 

papel do professor coordenador em se posicionar como um auxiliar na apresentação e no 

acompanhamento da nova Proposta. 

Sabemos que, para se obter uma Educação Básica de qualidade, precisamos de 

profissionais envolvidos no trabalho educativo, com competência pedagógica, conhecimento 

específico sólido e comprometimento com o trabalho, fórmula essa que deve estar associada a 

escolas equipadas com recursos materiais e tecnológicos que atendam às necessidades do 

ensino a ser ministrado e ainda que se faça opção por estilos de gestão e administração que 



 

136 

 

 

favoreçam a autonomia da escola, o exercício da liderança pelos gestores, o trabalho em 

equipe e a harmonia dos objetivos escolares.  

Tais condições estão apontadas no Parecer do Conselho Estadual de Educação (CEE) 

nº 78/2008, o que prova a ciência por parte de nossos legisladores do que precisamos para 

atingir um ensino de qualidade. O problema consiste em como fazer para preencher tais 

condições. Em nosso entendimento, o problema principal para que tais condições sejam 

atingidas encontra-se no planejamento correto e na distribuição adequada de recursos públicos 

destinados à Educação, somados à vontade política para a realização de uma mudança 

profunda no cenário educacional paulista. 

Carnoy e Castro (2012, p. 234) lembram que: “a qualidade do ensino não melhora com 

reformas financeiras, e sim quando se dá ênfase a um maior aproveitamento e aos recursos 

necessários para chegar-se a isso”. Em síntese, as reformas apontam a necessidade não 

somente de mudança nas estruturas, mas também nas funções dos sistemas de ensino, no 

currículo e na formação continuada dos profissionais da Educação. 

Estamos cientes de que a implantação de uma nova Proposta Curricular em nível de 

sistema, como a que vem sendo implantada no estado de São Paulo desde o ano de 2008, 

necessita de tempo e de dinheiro para ser analisada em sua totalidade, averiguando-se quais 

problemas políticos, econômicos, pedagógicos e administrativos terão de ser enfrentados para 

garantir um nível de institucionalização eficaz para tal projeto. No entanto, esperamos que a 

sugestão de analisar criticamente o processo de implantação, na Diretoria de Ensino de 

Santos, da nova Proposta Curricular do estado de São Paulo, contando com a experiência 

vivida por mim junto ao grupo de supervisão e os membros da escola, possa contribuir para a 

tentativa de estabelecer diretrizes que possam subsidiar a continuidade dos debates sobre 

implantação de programas educacionais mais profícuos. 

Como recomendação, além do já exposto, acreditamos que, para a implantação de 

novos programas ou projetos, ou mesmo para um realinhamento dessa Proposta Curricular, é 

essencial ouvir e dialogar com os professores e gestores que estão na escola. Além de ouvir, 

oferecer oportunidade de troca, de retorno de suas propostas. Na atualidade, tal processo é 

perfeitamente possível, pois contamos, no estado de São Paulo, com plataformas na rede de 

informática que permitem a interação de uma escola com as demais escolas da rede estadual, 

e, ainda, com os profissionais que trabalham nos órgãos centrais da Secretaria da Educação do 

Estado. Boas práticas podem ser socializadas e, a partir desse processo, um novo currículo 

pode ser delineado, mas, agora, com a participação dos interessados, em uma postura crítica 

em relação à realidade, com a possibilidade de transcender as aparências e chegar à essência 
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de forma profunda. Tal atitude, no dizer de Abramowicz (1996, p. 133), “[...] permite desvelar 

e transformar o mundo”.  
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APÊNDICE A – Quadro organizativo das falas dos entrevistados 

 

Escola Pesquisada: EE dos Crisântemos 

Núcleo Docente 

Aspectos Dificultadores 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Eu acho que a Proposta Curricular, o currículo da 

escola deveria passar por uma consulta ampla, longa, demorada, pente 

fino, com os professores, com os diretores. Quando digo com os 

professores, digo como um todo e com os alunos, principalmente os 

alunos das séries finais, por exemplo, oitava, terceiro. 

Margarida (P1) - Porque já é uma turminha um pouquinho maior e está 

naquela fase da ilusão, da esperança, do sonho. “Ah, vou terminar o 

Ensino Fundamental”, “Ah, vou terminar o Ensino Médio”. Então, o que 

ficou faltando para ele ali, o que ele gostaria, eu acho que ele seria um 

referencial palpável... O referencial palpável, porque seria dele mesmo, ele 

já teria passado por aqueles caderninhos todos, e ele teria essa visão. Eu 

acho que talvez esse fosse um bom caminho para a Secretaria da 

Educação, só que é longo e demorado... 

Consulta aos 

Professores 

Rosa (P2) - Mas... a parte da consulta, talvez se a gente pudesse colocar o 

nossa opinião, nosso pensamento, antes de fazer esse caderno, seria 

interessante. 

Azaleia (M1) - Conversar com o professor, explicar para ele como vai ser, 

explicar os motivos, quais são os objetivos, o que eles esperam dessa 

Proposta, para depois começar a trabalhar. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Poemas que eles gostam muito, principalmente nas 

quintas e sextas séries, que eles têm assim uma paixão pelo poema, é a 

questão da métrica que vêm no poema. Isso, para eles, no início, é muito 

fascinante, depois eles vão se distanciando, mesmo porque não existe uma 

sequência, a apostilinha depois não tocou, não toca mais naquilo, e isso 

vai fragmentando. 

Organização 

sequencial  

Rosa (P2) - A Proposta, eu acho interessante, mas tinha que ter um 

pouquinho mais de organização, mais organização talvez, sabe? Porque é 
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assim... Por exemplo, quando começa algum programa no Estado para a 

gente trabalhar, começa em todas as séries ao mesmo tempo, aí a gente 

não consegue trabalhar direito... Não consegue acompanhar quando chega 

no final, é uma correria e não fazemos tudo o que a gente quer. 

Azaleia (M1) - Eu acho que o principal dificultador é não ter um começo. 

Eu acho que as Propostas, não só essa, mas como em várias que tivemos, 

eu acho que elas são jogadas e não trabalhadas, então fica difícil de a 

gente iniciar, por exemplo, começar numa quinta série, na primeira série, 

seria o segundo ano hoje, então vamos lá, você tem uma Proposta, então 

vamos começar do começo. 

Azaleia (M1)- No próximo ano, vamos trabalhar o segundo e terceiro e ir 

progredindo assim, até você chegar no nono ano (oitava série) e eles já 

virem de uma sequência sabendo o que vai acontecer. Não foi feito dessa 

forma. Quando chegou a Proposta, foi jogada como todas as outras. 

Azaleia (M1) - Acho até que funcionaria a apostila se tivessem iniciado 

dessa forma: esse ano vão ser só os primeiros, ano que vem só primeiro e 

segundo, e seguindo, talvez hoje já tivéssemos menos problemas. 

 

Hortênsia (M2) - Passo a passo... Eu acho, mas não, aí eles caem de 

paraquedas, numa quinta série, sexto ano, com vários caderninhos, com 

vários professores, eles chocam um pouco, a criançadinha, eles têm um 

trauma... 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Por exemplo, aquele caderninho é feio, o caderninho 

não tem estética, o caderninho não tem cor (o meu de Português) ele não 

tem piada, ele não tem um joguinho, ele não tem uma palavra cruzada, 

então quer dizer, ele não tem, o que diz que é para ter. 

Apresentação 

do material 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Hortênsia (M2) - Eu me recordo do jornalzinho, que foi uma atividade 

que foi aplicada nos alunos. Depois teve uma prova. Eu acho que dali já 

dava para o pessoal do Estado avaliar a dificuldade dos alunos e ter 

refeitos os livrinhos, só que isso infelizmente não foi feito. Agora o que eu 

estou notando é que de lá pra cá, o que muda? Só a capa, eles vão 

trocando, 2010, 2011, 2012, mas o conteúdo em si não está sendo 

alterado. 

Organização 

do material 
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Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Eu acho que a Proposta em si, ela poderia ser mais bem 

trabalhada, se levassem em consideração as questões dos alunos, as 

questões de idade, as questões de região, a diversificação cultural do país. 

A diversificação social, cultural que é importante. Diversificação social 

não é o dinheiro, é o que ele viu o que ele teve acesso, o que ele pode falar 

a respeito. Nós moramos aqui no litoral, Guarujá, eles moram aqui, é a 

Pérola do Atlântico, mas e a realidade dele? Então quer dizer, é do 

Guarujá, igualmente, mas a realidade deles é bem distante? 

Diversidade 

dos alunos  

Azaleia (M1) - Não dá para fazer como a Secretaria quer, não é de uma 

noite para o dia não. Se você pegar a minha clientela aqui dentro do 

Guarujá mesmo, e pega uma clientela de Vicente de Carvalho, são 

situações diferentes, não dá pra você igualar... 

 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Azaleia (M1) - Eu tive uma situação que eu vivi, de uma aluna aqui, que a 

mãe dela trabalhava em casa. Teve um final de semana que eu as convidei 

pra ir pra Santos comigo. Quando eu falei, já ficaram deslumbradas, 

porque nunca tinham ido para Santos. Atravessar a balsa foi assim a coisa 

mais incrível do mundo. Nós fomos para o shopping, quando nos fomos 

pegar a escada rolante, essa menina não quis subir, gritou falou para a mãe 

que tinha medo, nunca havia subido numa escada rolante. Então, se você 

não vive isso, quem ouve não acredita o que você está contando. Nessa 

época, eu tinha aluno que nunca tinha ido para a praia, atravessado a Dom 

Pedro?!? Porque vive nesse mundo aqui fechado, nesse morro, nesse pé de 

morro, nessa clausura, né? Então é a realidade deles e você expandir as 

ideias, a visão de mundo dessas pessoas, é muito difícil... 

Aspectos 

sociais 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Azaleia (M1) - Até que nem. Essa conversa que estou tendo com você, 

estou me sentindo bem, porque eu estou falando o que eu estou com 

vontade de falar, realmente, o que eu sinto, independente. Ai meu Deus, 

eu tenho que falar para agradar alguém? Não! Inclusive, você me pegou 

num momento de transformação da minha vida, que até a minha profissão 

estou vendo de forma diferente, porque antes... Eu caí na Educação de 

paraquedas, porque a minha intenção era ser engenheira e por causa do 

destino, da vida, eu acabei sendo professora. Hoje eu já falo que não, que 

é uma missão que Deus me deu, é um dom que Deus me deu, e que eu 

Aspectos 

emocionais 



 

149 

 

 

tenho que aprender a cada dia valorizar isso que ele me deu, o que eu 

posso fazer para ajudar essas crianças, o que eu posso fazer para passar 

um pouco de conhecimento. Eu, há um ano atrás, era daquelas professoras 

que não querem nada com nada, são uns burros, hoje eu tenho um outro 

olhar, sabe assim, ah eles são vítimas da situação, né? E nós somos os 

instrumentos que estão causando isso. Tem culpado? Deve ter, alguém 

deve ser culpado por tudo isso estar acontecendo, mas se você fizer a tua 

parte, já minimiza bastante... Pelo menos para você, ter um prazer de 

trabalhar melhor. Eu converso muito com eles, eu falo assim, não 

menosprezando profissão nenhuma. Esses tempos agora, eu peguei os 

primeiros anos pra conversar por causa da falta de responsabilidade deles, 

da falta de interesse, falei, não menosprezando ninguém, mas por que 

numa firma tem desde o faxineiro, a mulher do café, até o presidente? O 

que tem de diferente, porque um é rico o outro é pobre, porque todos 

nascem do mesmo lugar, são todos filhos de Deus, todos têm a mesma 

oportunidade na vida. Não vem dizer que não tem porque tem, para todos 

é oferecida a vida, em primeiro lugar, é oferecido um lar, uma família. Da 

forma que é conduzida tudo isso a gente não sabe, mas graças a Deus 

existe o emprego de faxineiro, por que imagina o que seria dessa pessoa se 

ela não pudesse fazer uma faxina, do que ela iria sobreviver? Se ela pode 

ganhar 500 fazendo uma faxina e pode ganhar 5000 sendo o presidente, 

porque que eu não vou buscar ser o presidente, para ter uma vida melhor, 

uma expectativa melhor, para ser feliz precisa disso, mas eu quis colocar 

para eles que a gente tem que ter um objetivo na vida, até ser um 

faxineiro, servir café, ser presidente, a gente precisa ter uma meta na vida. 

Então é esse conceito que hoje eu tenho, em termos de Educação. E agora 

começa os conselhos, é aquela briga, “Ah, imagina fulano ser 

promovido...”. Vocês ainda discutem isso, quanto ele tem de falta? Ele 

não aproveitou? Ele tem mais um ano para aproveitar, se ele não 

aproveitar problema é dele, a vida vai mostrar para ele, não adianta mais 

você se estressar por isso, faz o teu papel, a vida vai cobrar, você está lá 

para ensinar, está lá para cobrar, está lá para mostrar, mas não se estressa 

mais, não dá mais pra se estressar com isso. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Azaleia (M1) - Outra coisa que eu acho prejudicial é a mudança de 

professores. Então hoje você trabalha com uma turma, aí essa turma no 

ano que vem pega outro professor, que não pensa igual a você, que não 

age como você, que não tem a mesma preocupação, a mesma didática, 

então, isso também atrapalha. 

Mobilidade 

de 

Professores 
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Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Azaleia (M1) - Então faltou assim... Tem gente que até hoje não sabe o 

que fazer com a apostila, e se pergunta: “é pra dar a apostila? É pra 

trabalhar em cima da apostila?”. Eu, particularmente, eu entendo que a 

apostila é um meio que você tem de atingir um objetivo, mas qual é esse 

objetivo? Qual foi o objetivo proposto? Alguém passou isso? Então isso 

eu acho que atrapalha o nosso trabalho. 

Azaleia (M1) - É assim, Sandra: a gente teve várias dificuldades com a 

coordenadora. A coordenadora tinha um jeito de trabalhar muito técnico 

de passar muitas informações, teve bastante resistência por parte dos 

professores com ela, ela fazia muito releitura da Proposta curricular... Ela 

trabalhou... Mas... 

Azaleia (M1) - Acontecia muito isso, ela lia um trecho e a gente abria 

uma discussão e ela como era muito entendida de leis, já foi diretora, já foi 

coordenadora, então, ela tinha uma visão, só que era difícil. Estou fazendo 

um curso de gestão, então eu sei como é que é, ver como gestora e ver 

como professora!  

Trabalho da 

Coordenação 

  

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Não tivemos tempo de opinar, foi sequencial, 

simplesmente veio e está aí e pronto.  

Margarida (P1) - Não existe como massificar, fazer um bloco, todos vão 

saber essa mesma coisa, todos ouvirão porque o professor vai passar 

aquilo, porque está sendo forçados. Aqui na escola nós estamos 

trabalhando e passamos coisas fora da apostila e acrescentamos mais ou 

menos, vamos equacionando de acordo com a realidade que nós temos. 

Margarida (P1) - O professor tem que dar uma aula cativante, tem que 

fazer ginástica, dançar cantar, mas tem que ser no ritmo da Secretaria. 

Margarida (P1) - Eu acho que tem que ver o aluno, ele é o motivo, 

senão, para que a escola? Se você não leva o aluno ao que eles querem, ao 

que eles precisam, o Governo diz que quer uma Educação de qualidade, 

mas ao mesmo tempo ele tira essa possibilidade. 

Margarida (P1) - O caderninho está pronto, fechado, não depende do que 

eu quero nem nada. 

Margarida (P1) - Mudou o jogo no meio do caminho, e ninguém levou 

em consideração não só o professor e a escola, muito menos o aluno. Ele 

já estava dentro de um processo e, “olha, agora daqui pra frente é assim”. 

Autonomia e 

regulação 
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Margarida (P1) - Eu acho que era mais fácil, porque eu ia dentro de um 

plano que eu traçava, de acordo com a realidade que eu tenho, com esses 

alunos que eu tenho aquela realidade que está ali atendendo os parâmetros 

curriculares, as Leis do ECA, todo o aparato que existe em torno da 

escola, do adolescente, mas o modelinho não estava fechado. 

Azaleia (M1) - Quando chegou a Proposta, foi jogada como todas as 

outras. Calhamaços de informações, mas nada esclarecedor, resumindo, 

tem as apostilas que você tem que começar a trabalhar e ponto final. 

Azaleia (M1) - Você tem que cumprir aquilo e como você vai cumprir se 

ele não tem o antes? Não tem como exigir que você cumpra! E é o que é 

passado para a gente hoje: cumprir essas apostilas. E eu não tenho como, 

vai ser ilusão, pura utopia dentro da minha realidade. 

Azaleia (M1) - Tem que trabalhar a apostila! Só que como tem que 

trabalhar a apostila? Qual o amparo que a gente tem...? 

Hortênsia (M2) - Mas o que eu acho é que eles deviam fazer o que nós 

respondemos nos questionários que vieram da Secretaria. Eles 

perguntaram e nós respondemos e não foi feito nada que pedimos. Dizem 

que querem ouvir o professor, para quê? 

Hortênsia (M2) - O pessoal faz OT, eles costumam fazer algumas 

atividades com os professores. Às vezes, eles vêm nos ouvir, mas até 

então, não comentaram nada sobre se vai haver alguma mudança... Por 

enquanto nada... Gostaria muito que fosse mudado! 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Azaleia (M1) - Os meus alunos não acompanham, mesmo porque eu não 

consigo até ir adiante. Quando eu vejo que ele necessita de uma 

informação, preciso parar, eu paro. Eu posso até passar adiante, sem 

problema nenhum, só que e esse vazio que ficou, do que adianta? 

Azaleia (M1) - Na última reunião que teve, o que veio: você tem que usar 

a apostila. Eu reluto com isso, eu não tenho que usar a apostila se meus 

alunos não acompanham, eu não posso, como que eu vou usar uma coisa 

que eu sei que eles não acompanham? 

Azaleia (M1) - O coordenador puxou muito a minha orelha por eu não 

trabalhar a apostila do jeito que era proposto. Não adiantava eu fazer uma 

coisa que ia contra os meus princípios. Se quiserem preencher as 

apostilas, vamos preencher. Mas só preencher resolve? Não resolve! 

Então, aconteceu isso. 

Resistência à 

mudança 
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Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Não dá tempo! Não tem como, porque a Proposta ela é 

feita na teoria e quando você entra na sala, você vai lidar com gente, com 

ser humano, um veio, outro não veio, outro está com dor de cabeça, o 

outro é extremamente sofrido, o outro está muito adiante, então é uma 

realidade diferente. 

Margarida (P1) - Mas não tem tempo, não é possível aquela prática. Não 

dá tempo de eles responderem, eles podem até executar, porque nós 

estamos fazendo e o caderninho vai acabar e vai chegar outro, então tá, 

mas tempo dele refletir e aprender não tem. 

Margarida (P1) - Mas eu tenho trabalhado com os caderninhos, todos na 

medida do que é possível nós vamos fazendo sim, trabalho com eles 

todos, primeiro, segundo, terceiro. Muitas vezes o quarto é que fica meio 

pendente, porque ele vem muito em cima e aí já não tem tempo natural 

pra se fazer, mas o adendo, jornal, revista, jogos, música, filme é tudo 

nosso extra, e fica sendo prejudicado. 

Condições de 

trabalho 
Rosa (P2) - Nesse último bimestre, eu achei que foi mais corrido, então a 

gente teve que dar uma acelerada, algumas coisas ficou fora. 

Rosa (P2) - São mais de 40 alunos numa sala. Complica bastante e a 

gente não consegue dar atenção para todos como a gente queria, de quem 

ama a profissão e quer trabalhar direito. Depois, a gente se sente até um 

pouco culpado, porque não conseguiu passar todo o conteúdo, tudo que a 

gente tinha planejado de passar, então a gente se sente um pouco 

culpado... 

Hortênsia (M2) - Não é impossível, todo o conteúdo não consegue, é 

impossível trabalhar com todo o conteúdo do caderno, dos caderninhos, 

porque os alunos têm tanta dificuldade, tanta dificuldade, que o máximo 

que eu consigo chegar é no terceiro caderninho, no quarto eu nunca 

consigo chegar, porque até superar as dificuldades... 

Hortênsia (M2) – Olha, sinceramente, eles só vão se acostumar 

realmente, um pouco mais com o caderninho e com os professores, lá na 

sexta, meados da sexta série, da sétima, porque eles estranham muito. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - No meu caso, por exemplo, como é língua portuguesa, 

eu acho difícil a questão dos textos. Tipo de texto, o gênero de texto que é 

fornecido, a tipologia é aquilo mesmo, não tem novidade nenhuma do que 

Conteúdos 



 

153 

 

 

aquilo que já trabalhávamos, só que agora foi especificado por séries, de 

acordo com a prova do SARESP, aquela coisa toda. Mas assim, os textos 

estão longe da realidade deles, entende? Poderiam ser textos mais 

próximos da faixa etária, da condição social, do bairro, da cidade, apesar 

de que temos textos que são muito pertinentes à Capital, por exemplo, e 

aqui não têm influencia. 

Margarida (P1) - Eu sempre gostei muito de trabalhar com texto. O 

jornal eu achei que estava mais pertinente que o caderninho, porque 

quando veio a prova, porque eles mandaram uma provinha em função do 

jornal, a provinha estava condizente com o jornal, duas ou três questões 

não estavam ali, mas o restante estava e já no caderninho não se percebe 

tanto isso. É tudo muito diluído em textos diferenciados da realidade, 

entendeu? 

Margarida (P1) - Por exemplo: o caderninho, no nosso caso Português, o 

que veio no caderninho, o que é referente da gramática está distante, tem 

um ponto ou outro, aí repete aquela mesma coisa, dez, quinze vezes, mas 

não dá uma sequência, então fica faltando o aluno precisa do que faltou. 

Margarida (P1) - Olha, por exemplo, na questão dos textos que eu acho 

que seria importante a leitura, acho que mais textos, textos diferenciados, 

textos voltados para a realidade deles, textos de jornais, de revistas. 

Margarida (P1) - Nós é que estamos trazendo algo novo, mas o tempo é 

aquele mesmo, entendeu?  

Rosa (P2) - É cansativo, os alunos já percebem, chega a tal ponto, a gente 

fala assim: pessoal, voltem à página 5, por exemplo, para poder responder 

a 20. Aí então eles já... dá aquele desânimo. Ele é um pouco cansativo, 

mas tem aquela parte interessante, faltando bastante gramática, que a 

gente fica comparando um ao outro, assim, mas a gente acha que falta 

bastante gramática. Trabalhei todo o caderninho, acho interessantes os 

textos... 

Azaleia (M1) - Para a Matemática, a interpretação de texto, eles não 

conseguem interpretar o que o exercício está pedindo, eles não conseguem 

interpretar. Vamos supor “relacione as colunas”, aí você tem que redigir 

tudo, o que significa relacionar as colunas. 

Azaleia (M1) - Tanto que é assim, até a Proposta que o jornal trouxe, eu 

achei que foi incoerente com as apostilas. Eu já não concordo, porque o 

nível de atividades das apostilas está bem longe do que eles têm 

capacidade, eles não conseguem acompanhar, não seguindo aquele espaço 

de tempo, entendeu? 

Azaleia (M1) - A apostila ela traz o exercício como se o aluno já tivesse 

preparo pra resolver aquele exercício. E não é a realidade, porque você 



 

154 

 

 

tem que ter um contexto, você tem que ter o conteúdo, uma sequência 

você tem que trabalhar preparar o aluno pra resolver a apostila. 

Azaleia (M1) - Mas em questão das apostilas, eu ainda acho um dinheiro 

jogado fora, é muito material para pouca coisa. 

Hortênsia (M2) - Olha, no caso da Proposta, eu achei que a linguagem ela 

não é viável... Eles... é... parece que foram feitas por professores que não 

trabalham na sala de aula. Parece assim uma utopia. 

Hortênsia (M2) - O livrinho dos alunos... Eles pegam o conteúdo, o 

assunto, como se eles tivessem muita base, e os alunos têm muita 

dificuldade. Então, eu acho que teria que ser uma linguagem muito mais 

simples, começar do básico mesmo, passo a passo... É que nem o livrinho 

de quinta série, dos alunos, eles começam com probleminhas, mas os 

alunos têm dificuldade com a leitura, eles têm dificuldades com a 

ortografia. Às vezes, eles não sabem reconhecer as operações 

fundamentais, aí dificulta tudo, então acho que teria que ser uma 

linguagem mais simples e uma maneira mais detalhada. Tem aluno que lê 

o problema e ele não sabe interpretar, porque eu não sei se as pessoas que 

fizeram acham que os nossos alunos do Estado são todos superdotados, eu 

acho. Eu acho que eles têm muita dificuldade nesse ponto. Eu acho a 

Proposta... a Proposta seria legal, mas não para nossos alunos. 

Hortênsia (M2) - Infelizmente, não tem como trabalhar com aquele 

caderninho não, na íntegra, de ponta a ponta, de capa a capa. Até acho que 

por isso o caderninho precisa ser revisto, tirar algumas coisas, incluir 

outras... 

Hortênsia (M2) - Eu achava que o livro didático era bem melhor para 

trabalhar. Eu prefiro! 

Hortênsia (M2) - Porque tem palavras que não fazem parte do cotidiano 

deles. Eles têm muitas dúvidas. Outro dia eu falei não me recordo qual foi 

a palavra, daí os alunos não conheciam a palavra... Procuramos no 

dicionário, expliquei o significado direitinho, aí é que eles conseguiram 

resolver o exercício. Porque não é uma linguagem acessível para o aluno. 

Eu gostaria que voltassem os livros... 

Hortênsia (M2) - O conteúdo, eu acho que está sendo assim, tudo muito 

jogado, teria que ser mais detalhado, mais mastigadinho para o aluno do 

Estado. Se fosse numa escola particular, eu acho que funcionaria bem, 

mas para o Estado não funciona. Teria que ser uma coisinha bem mais 

detalhada, mais fácil. 

Hortênsia (M2) - Porque quando eu pego um aluno de quinta, primeiro eu 

faço uma avaliação diagnóstica, para ver o que ele tem de dificuldade, aí 

eu noto, como falei, que eles têm dificuldades com as operações 
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fundamentais. Aí eu vou trabalhar com tabuada, coisa que o livrinho não 

trabalha, porque ele já começa de quinto ano sexto ano em diante. 

Hortênsia (M2) - Uma coisa que o caderninho não incentiva em 

Matemática é jogos... Você não vê nas atividades. Ele não tem jogos... E 

para criança é interessante trabalhar. Ele tem até um “tangram”, que os 

alunos têm que construir, mas fora o tangram, não tem outros jogos e tem 

vários jogos que podem ser feitos, como o dominó de frações... É 

interessante trabalhar com essa parte de frações, com peças, para eles 

terem noção... 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Quanto à progressão continuada, eu acho que a 

Proposta em si é maravilhosa, mas eu acho que ela é para outra realidade, 

entende? Por exemplo, eu particularmente penso que tirar um ano da vida 

de alguém, dizer: “não, você não vai seguir a sua história porque você 

precisa ver aquilo de novo”, é uma coisa muito forte, mas, ao mesmo 

tempo em que você tem salas de 30, 37 alunos, ele tem de ler, ele tem de 

interpretar, ele tem de aprender a falar, ele tem de aprender a pensar o que 

o colega pensou, ele tem que aprender a ouvir. Então vai trabalhar a 

dissertação, por exemplo, como trabalhar a dissertação, se ele não teve o 

tempo pra ele formatar um vocabulário.  

Margarida (P1) - A progressão ela é maravilhosa, mas se você tivesse 

menos alunos, tivesse mais tempo, não tivesse essa obrigação da 

apostilinha, porque aí você vai pegar a dificuldade de cada professor, 

digamos, vai pegar uma turma de 15, vai pegar uma turma de no máximo 

20, você pode formar um grupo de 10, outro de 10, ou um grupo de 5, 

outro grupo de 5, e dar tempo para aqueles alunos com mais dificuldade, 

mas numa sala de 30, você tem que tempo pra ouvir? O seu tempo pra 

ouvir é pequeno, e sem ouvir de que adianta? Que troca, que interação? 

Margarida (P1) - Mas eu acho que a progressão em si, ela é boa, ela é 

bonita, mas precisa ser equacionada com a realidade que se tem. Precisa 

encontrar um outro caminho, porque do jeito que está não frutifica para o 

aluno e, como consequência, não frutifica para o país... 

Progressão 

continuada 

Azaleia (M1) - Eu tive por experiência, quando começou a bendita 

progressão continuada, todo mundo criticou. Se você ler a fundo, é uma 

Proposta maravilhosa, só que você tem que começar do início, você tem 

que ser trabalhada, as pessoas entenderem o que é essa Proposta... Eu tive 

a felicidade de pegar uma turma de quinta série e acompanhar até a oitava 

série, aqui nessa escola. Então, chegou na oitava série, aquele desespero 

que eu tinha na quinta, eu tive alegrias na oitava, porque eu vi que eu 
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consegui, porque eu continuei com a turma, então eu sabia onde tinha 

parado, o que eu tinha que continuar.  

Azaleia (M1) - Porque hoje a gente vê, quando chega no quarto, quinto 

ano, muitos não são alfabetizados, por causa dessa mentalidade do 

professor achar que “ah, é promovido de qualquer jeito”, mas porque é 

promovido de qualquer jeito você não vai ensinar e ele não vai aprender? 

Está errado o pensamento e, infelizmente, a maioria pensa assim, porque 

foi assim que foi plantado. Eu acho que o problema começou com a 

progressão continuada, como eu te falei, a tradução de progressão 

continuada, foi justamente isso, promover aluno independente do que ele 

sabe, e não é promoção é progressão. Eis a dificuldade das pessoas 

entenderem a diferença.  

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Quanto ao currículo ser único, por exemplo, o estado de 

São Paulo será diferenciado de todos os estados do país. Então o estado de 

São Paulo fica nessa formatação aqui e quando o aluno chegar em outros 

estados, não tem aquilo e não sabem nem o que é. O professor está 

seguindo um livro, ou está seguindo uma gramática, fez um planejamento 

específico de acordo com a escola ou a realidade que se apresenta fica 

diferenciada porque ele não está trabalhando com o caderninho. Então 

esse caderninho diferencia o resultado e a produção dos alunos do estado 

de São Paulo. O mesmo acontece quando recebemos alunos de outros 

estados. 

Currículo 

único  

Azaleia (M1) - Para termos um currículo igual tem que começar assim. 

Vamos falar em nível Brasil, quer igualar, então vamos começar esse ano, 

nos primeiros anos, ano que vem primeiros e segundos, mas isso em todo 

o Brasil. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - O problema é político, nos quatro anos não dá, e sem 

falar nas mudanças no meio do caminho. Se aquilo não era do meu 

partido, por exemplo, então vamos tirar. Aí não levam em consideração se 

era bom, se funcionava, se o aluno gostava. Então acho que é tudo isso, 

mas isso acho que vai levar tempo. Mas estamos conseguindo... 
Aspectos 

políticos  

Azaleia (M1) - Eu lembro em 2002, acho que foi, teve aqueles cursos que 

a gente ia pra Águas de Lindoia, até tinha a oportunidade de o Chalita 

ouvir o que a gente tinha pra dizer. Só que é assim, é engraçado, Sandra, 
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na hora que você tem a oportunidade de falar, parece que as pessoas 

gostam só de florir... E o Chalita dava essa oportunidade da gente falar 

com ele, então as pessoas ficavam tão encantadas de estarem ali na frente 

do Chalita que se esqueciam dos problemas que tinham que falar. Então 

era tudo lindo e maravilhoso, aí fica fácil né...  

 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Mudanças só no conteúdo, eles fizeram algumas 

videoconferências e jogaram na mão do diretor e do professor 

coordenador. Quando fazíamos alguns questionamentos, eles também não 

sabiam responder. Mas, de novo, de diferente não vi nada, já passei por 

outras reformas e é sempre desse jeito: façam e pronto.  

Inovação e 

mudança 

Azaleia (M1) - Realmente a implantação ficou para o diretor e o professor 

coordenador. Eles que distribuíam os materiais e fizeram os HTPCs com o 

pessoal da Oficina. Foi quando você veio, não é? Mas inovador não teve, 

o material que foi diferente só.  

Hortênsia (M2) - Divisor de águas, não, nós continuamos com os 

mesmos problemas, só mudou a forma de dar os conteúdos, porque agora 

temos que ir pelo caderninho. 
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Escola Pesquisada: EE dos Crisântemos 

Núcleo Gestor 

Aspectos Dificultadores 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - O que mais me irritou foi a Maria Inês Fini falando na 

videoconferência que esse momento seria apenas de diagnóstico para 

saber como estava a situação da rede. Que os alunos fariam uma prova 

para avaliação de como se encontravam para depois o novo currículo 

fosse elaborado. Isso foi em fevereiro, em março já começaram a chegar 

os caderninhos com a Proposta das disciplinas, você acha que teve algum 

estudo? Claro que não já estava tudo pronto. 

Lírio (PC1) - Se tivesse sido implantada paulatinamente, uma série por 

ano, acredito que teria sido mais proveitoso. 

Consulta aos 

participantes 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Verbena (D) - Nesse primeiro momento, que foi jogado tudo ao mesmo 

tempo, tivemos problemas, mas as coisas vão se ajeitando. 

Apresentação 

do material 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - Ocorreram vários problemas. Primeiro: os cadernos 

chegaram depois de determinado bimestre. Teve muito problema de 

logística, de entrega, então muitas escolas trabalharam dois bimestres sem 

ter o material. Toda a Proposta foi boa, só que a uma logística 

equivocada, na hora de entregar então o que aconteceu, geralmente tinha 

professores que ficaram dois cadernos no bimestre até o fim do ano, por 

falta de desconhecimento de como trabalhar com aquilo, então eles não 

cumpriam todo o currículo, eles faziam parte, alegando que a classe não 

teria condições de ir pra frente. 

Organização 

do material 

Petúnia (PC2) - Enquanto coordenadora, as dificuldades que eu encontrei 

foram pela falta do caderninho... Apesar de que, da melhor maneira, eu 

corri nas outras escolas para buscar os que faltavam, fui à DE buscar os 

caderninhos dos alunos. 

Dália (VD) - Ainda nos pontos negativos, tivemos a falta do material, 

porque não chegava completo. Sempre faltava alguma coisa, vamos 
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supor: nas quatro oitavas, vinham para as três oitavas, ou para as três 

oitavas e meia, aí ficava faltando, ou não vinha o caderno para o 

professor, aí eles reclamavam porque tinham que entrar na internet para 

baixar o conteúdo e não conseguiam... Acho que esses foram os pontos... 

Verbena (D) - A distribuição do material foi o próprio inferno de Dante, 

tivemos que pegar na DE com o nosso carro, fazer muitas viagens, e 

sempre, pelo menos no início, vieram faltando, sempre alguma classe 

ficava sem o material. Aí os professores brigavam: por que uma classe 

tinha e a dele não, pode? Primeiro não queriam, depois reclamavam se 

não chegavam todos. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - No Paulo Clemente, nos tínhamos as classes de quinta série 

em diante. Então, vários alunos oriundos do ciclo I da Prefeitura tinham 

uma dificuldade muito grande de alunos mal alfabetizados. Então tinha 

que fazer um retrabalho de alfabetização desse aluno para poder dar 

continuidade aos estudos. 

Diversidade 

dos alunos 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Verbena (D) - Nós temos um time muito bom, mas, às vezes, falta um 

pouco de estrutura mesmo, por exemplo, Ciências, nós não temos um 

laboratório, tem duas professoras que estão voltadas a isso, indo na USP 

[Universidade de São Paulo], fazendo especialização, buscando 

conhecimento, elas trabalham bastante... Mas falta um espaço adequado... 

Queremos fazer uma sala de leitura com uma nova Proposta, um projeto 

que vem para estimular a leitura, tem que ter um local adequado, 

aconchegante e bonito, com cores que acalmem mesmo, colocar um som 

ambiente baixinho...  

Trabalho em 

equipe 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - Mudou-se todo o comportamento dentro da escola e uma 

coisa que estava muito fragilizada dentro da escola era o projeto 

multipedagógico. Começamos com a implantação do projeto 

multipedagógico e a Proposta veio a acrescentar dentro do projeto, porque 

a escola nessa parte pedagógica estava meio solta, então acho que houve 

muita resistência por parte dos professores. 

Lírio (PC1) - Os professores eles falam com os coordenadores como se 

Trabalho da 

Coordenação 
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fossem o próprio Governador ou o Secretario de Educação. Então eles 

acham assim, falando com a gente, a gente vai resolver o problema deles, 

a gente pode saber muitas coisas, mas quando é da nossa governabilidade 

a gente consegue atingir alguma coisa, mas o que não é nosso, 

infelizmente a gente não pode ajudar. 

Lírio (PC1) - Quando eu comecei a trabalhar na Proposta com eles, eu 

trabalhei com um objetivo mais light, porque não adianta impor em uma 

escola que é no meio de uma comunidade como aquela, lá não adiantava 

querer chegar com um discurso impositivo, porque aí não ia conseguir 

nada, porque os professores e os alunos não iriam ver a necessidade da 

Proposta. Abordamos um outro caminho de interação, de uma 

interdisciplinaridade com os alunos, e juntamente com a Proposta dentro 

de um consenso com os professores, a gente começou a estipular 

metodologias diferenciadas, aplicação de simulados, que não ocorriam na 

escola até então. O projeto único de todo o bimestre, ter uma prova única 

para as séries, casos que tinham, vamos supor, uma quinta série, toda a 

quinta série é um professor diferente, os quais tinham que dar a mesma 

prova, porque provas individuais em cada classe, não contemplam o todo 

de uma série, como deveria ser... Aí a mentalidade começou a mudar, 

porque os professores perceberam a necessidade de conversar com seu 

amigo, para ver onde que ele estava, para poder fazer uma elaboração de 

um simulado, uma prova única, então teve um diálogo mais aberto, 

porque, até então, não estava sendo proporcionado, nem lá na minha 

escola, nem em outra, essa abertura do diálogo, entre os professores... 

Petúnia (PC2) - O que tinha em Geografia, por exemplo, tinha em 

Ciências, um volume, numa unidade de Educação, em situação de 

aprendizagem, por exemplo, então uma matéria estava ligada à outra (eu 

tentava passar para os professores), pois, num momento que um só 

professor deixasse de usar a Proposta, era como se fosse um efeito 

dominó, se um não usa, caem todas as peças, tem que ter um pensamento 

conjunto, a gente tem que trabalhar o coletivo e não o individual. 

 

Dália (VD) - Chegavam os caderninhos, passávamos para o coordenador 

e o coordenador distribuía para os professores. Nós deixamos para o 

coordenador fazer essa função de distribuir os caderninhos. Era debatido 

sempre, em HTPCS em TPCs, sobre os assuntos, onde é tratado os pontos 

de cada disciplina, os pontos positivos, os negativos, isso sempre era 

falado sim, sempre foi falado! O coordenador trabalhou bastante em cima 

disso. 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - O jornalzinho, ele até que parecia que iria ser uma coisa só 

de momento, anunciando que viria uma novidade, só que as pessoas 

acharam assim que era uma coisa assim light e não tão imposta como foi. 

Lírio (PC1) - Tem uma parte que é praticamente uma obrigação de 

seguir. Uma Proposta que estava engessada, ela poderia ser mais flexível, 

o professor podia ter mais autonomia, quando na implantação foi 

colocada, “olha vocês vão usar isso a partir de agora”, foi imposto. 

Autonomia e 

regulação 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - De cara tinha uma resistência das pessoas em relação à 

Proposta, porque é uma coisa desconhecida e não estava muito bem 

orientada. 

Lírio (PC1) - E as pessoas não sabiam como lidar, porque não teve 

orientação específica a respeito... É isso, a partir de agora tem que usar 

isso e tem que cumprir isso... Logicamente, a resistência veio por causa 

disso. 

Lírio (PC1) - Olha, tinha alguns que até falavam que usavam, mas 

quando você ia ver acompanhar mesmo a sala, eles não estavam usando 

mesmo. Porque eles não conseguiam dominar os conteúdos dos cadernos, 

faltou muito a condição do professor para a utilização do material. 

Resistência à 

mudança 

Petúnia (PC2) - Existe sempre uma resistência por parte do professor. 

Tentei mostrar que era necessário, porque eu analisei esses caderninhos e 

eu percebi que existia uma finalidade dentro deles. 

Dália (VD) - Eu vou começar, Dona Sandra, pelo que eu sentia dos 

professores, o que eu sentia deles em relação à Proposta. Na grande 

maioria, eles eram muito reticentes de não aceitar mesmo aquilo que 

estava escrito, que estava sendo proposto ali. Uns reclamavam por achar 

complicado demais, que os alunos não iam assimilar, outros achavam que 

era pouco demais, acharam que estava limitando a liberdade didática 

deles, que estaria influenciando. Eu acho que de ter que cumprir regras, 

isso foi o que eu senti, foi muito forte. 

Verbena (D) - De início, houve muita revolta, eles ficaram muito bravos, 

pois não aceitavam que exigissem deles qual o conteúdo que deveriam dar 

em sala de aula. Aqui tem muitos professores bons e antigos que não 

queriam mudar e muitos não mudaram sua forma de trabalhar, mas fomos 

trabalhando nos HTPCs, tentando explicar os motivos da Secretaria, 
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lemos juntos os cadernos do gestor, e eles foram se acalmando. 

Verbena (D) - Com o jornalzinho, a briga foi maior, você lembra, pois 

esteve aqui com a Oficina diversas vezes, teve professor que até gostou, 

mas a maioria não achou bom, ou sei lá, acho que tiveram alguma 

dificuldade no conteúdo que veio para ser aplicado. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Verbena (D) - Mas está difícil, pois cada vez que estamos acompanhando 

um projeto com os professores empenhados, vem a Secretaria e inventa 

algo novo, e dizem que é totalmente inovador, que vão fazer história. 

Bom seria se eles nos dessem condições para que pudéssemos apoiar os 

projetos que nascem na escola adequados à nossa realidade, feitos no 

perfil de nossos alunos e que tenham partido dos professores que são 

quem vai executá-los. Fora disso não estou certa que dará bom resultado. 

É isso. 

Condições de 

trabalho 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - Tinha conteúdos que estavam muito fora da realidade, 

porque quando era a parte única, cada situação é diferente, nós como 

estamos no Litoral, a nossa necessidade de ensino é diferente de uma 

pessoa que está em uma cultura agrícola do interior, então nós temos a 

parte de mar, de pesca, alguma coisa que não atrapalha aqui, mas quando 

tinha que se juntar ao outro e às vezes tinha uma atividade, assim, tinha 

uma plantação disso, alguma coisa, numa fazenda, assim, não tinha nada a 

ver, então a realidade nossa é outra, não é uma parte agrícola do estado, 

essa diversidade demorou bastante para as pessoas entenderem e fazer 

uma adaptação. 

Lírio (PC1) - Não havia uma preocupação com o aluno, se ele aprendeu 

aquele conteúdo ou não. Acreditava-se, então, que, se ele tivesse acesso 

àquele conteúdo, mais a orientação do professor, ele iria conseguir isso, 

mas tem um problema muito de formação do aluno. 

Conteúdos  

Petúnia (PC2) - Eles achavam assim, que, de repente, uma questão, uma 

atividade, estava muito puxada, então o que eles faziam, pegavam o 

conteúdo da Proposta e mudavam a atividade. Eu falei: então tá ótimo, 

vocês usando o conteúdo, para mim é o que interessa, a forma que você 

vai trabalhar esse conteúdo, aí fica com você, mas que você tem que 

trabalhar esse conteúdo de qualquer forma. 

 



 

163 

 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - A gente sentiu o que era cobrança no final, na avaliação 

SARESP que eles faziam. Aí estava a cobrança, era o resultado da escola 

como um todo, mas era um resultado individualizado, se você quisesse 

trabalhar pra mudar aquele resultado, caso contrário as orientações do 

caderno, não era possível mexer naquilo não, e a gente sentiu isso na pele, 

e teve que haver uma mudança de comportamento na escola para poder 

utilizar o material. 

Avaliação 

externa 

Petúnia (PC2) - Até porque toda a avaliação, do SARESP, até as nossas 

provas diagnósticas, o nosso provão, nosso simulado, tudo é colocado em 

cima do currículo, então se você fugir desse conteúdo, você está 

prejudicando a sua sala de aula. 

Verbena (D) - Eu tive que usar aquele argumento que eu acho indecente, 

mas é a realidade eu disse: Professores, vocês sabem tanto quanto eu que 

a avaliação do SARESP será baseada nos caderninhos, e que nosso bônus 

está atrelado ao SARESP, portanto, é melhor nós nos adaptarmos da 

melhor maneira possível.  

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - Pelo que eu sei da estória, que a gente acompanha, eu tenho 

um contato na Diretoria de São Paulo, com a mudança de Governo, todas 

as pessoas que fizeram a implantação do currículo, elas saíram, e a 

Proposta inicial, pelo que a gente ficou sabendo, era acabar com essa 

parte de escolha superficial e com os cadernos dos professores, só não 

acabou, agora o pessoal da Educação estava contra e eles queriam acabar. 

Os dirigentes, segundo fui informado, pediram pra que dessa 

continuidade, porque, se não, a coisa tinha acabado de uma vez, ia 

começar uma nova reformulação de novo, então como eles falaram no 

nosso último encontro, eles estão trocando a roda, com o carro andando... 

Então eles estão tentando dar uma ajeitada pra que a coisa funcione, sem 

parar todo o processo. Por isso que está essa corrida toda... 

Lírio (PC1) - Sim, uma vez aconteceu uma coisa assim muito gozada, 

vou te falar, nós tivemos uma formação, acho que no final do ano 

passado, chamaram as pessoas de Matemática, para um seminário lá na 

USP, e a gente sabe que toda a Proposta de Matemática foi elaborada por 

um pessoal lá da UNICAMP [Universidade Estadual de Campinas] (aliás, 

toda a Proposta foi elaborada pelo pessoal da UNICAMP). E o pessoal da 

USP, ficou bem claro para mim, como eram pessoas inteligentes, o 

Aspectos 

políticos  
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pessoal ficou assim numa fileira, porque eles não foram em nenhum 

momento convidados a participarem do processo enquanto USP, então 

quando chegaram lá na no ano passado, eles falaram: não, vocês tem que 

se rebelar contra esse caderninho, porque não é bom, não sei o que, o 

nosso é melhor, a Proposta deles é melhor. Aí eu pensei assim, demorou 

tanto para fazer o negócio quase dar certo, e agora para tudo e começa 

outro. Aí foi quando a fala do professor Paulo, falou dos dirigentes que 

era pra continuar, se não ia mudar tudo de novo, foi o que a gente sentiu. 

O pessoal da USP, percebe-se que eles também não concordam com a 

situação de aprendizagem colocada na Proposta, acho que as dúvidas de 

muitas pessoas foram as mesmas, a gente foi tendo um monte 

dificuldades, quando se pega um aluno que está num local adequado ele 

acompanha bem, mas pra retornar conteúdos para alunos que têm 

defasagem é muito complicado... 

Verbena (D) - Mas como você sabe tudo tem que acontecer no Governo 

de “fulano”, porque ele tem que levar a fama. Se fosse devagar, passariam 

os quatro anos e aí poderia ficar pior, tudo ser abandonado como já vimos 

acontecer. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - Até agora não vimos nada disso. Porque se você quer 

alguma coisa, um resultado imediato no ensino, tudo é muito imediatista, 

mas a gente sabe que o ensino é um processo e um processo não é 

resolvido do dia pra noite, tem todo um percurso a ser percorrido pelo 

aluno e tem que criar condições do aluno se recuperar de algumas 

situações, e o processo que nós temos hoje não favorece a isso, ou o aluno 

pega alguma coisa, ou ele acaba se excluindo, acaba desistindo mesmo, 

por não acompanhar. Não percebi nenhum divisor de águas, e não vejo 

como inovador, pelo menos até agora. 

Inovação e 

mudança Petúnia (PC2) - Sandra, eu acho que eles querem sempre fazer algo que 

seja diferente, acredito que até seja mesmo para melhorar a qualidade da 

Educação, ou mesmo só para dizer que neste Governo foi melhor que o 

outro, mas não acho que seja uma grande novidade. Veja, a nossa matriz 

curricular continua a mesma, o que mudou foi os conteúdos. Não acho 

que teve grande resultados pelo menos até agora. 

Verbena (D) - Como sempre temos mais dificuldades do que facilidades, 

mas vamos lá... Você sabe, pois já passamos por diversos momentos de 

mudanças, e mudar é sempre difícil, mas está Proposta agora veio com 

muita violência, foi uma enxurrada de videoconferências e materiais. Para 
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o diretor e o vice, para os coordenadores, mas muito pouco para os 

professores. Ficou para nós da escola, principalmente para o coitado do 

coordenador, se responsabilizar pela implantação. 

Verbena (D) - Diferente, inovador, divisor de águas, isto ainda não vi. 

Você lembra quando houve uma grande reforma curricular e nós 

professores tivemos que mandar para a Secretaria o que achávamos 

importante como conteúdo? Nós chamávamos os livros de verdão, 

vermelhão, lembra? Então, essa reforma que não me lembro do ano foi 

mais democrática que esta, pois os professores foram consultados, 

demorou tanto para chegar que nós já tínhamos esquecido, mas quando 

chegou nós percebemos que realmente ela era compatível com o que 

estávamos trabalhando. Acho que foi no Governo do Montoro.  
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Escola Pesquisada: EE dos Crisântemos 

Núcleo Docente 

Aspectos Facilitadores 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Azaleia (M1) - Olha, são tantos críticos que é difícil de achar algum 

positivo... Eu não acho que a Proposta seja ruim, eu acho que a Proposta 

dá uma valorização do ensino, da Educação, só que eu acho muito cedo 

ainda para os resultados que eles querem buscar. Que nem eu te falei, tem 

que começar assim engatinhando, a dar os primeiros passos, e seguindo e 

imaginar que isso vai dar certo, sei lá, daqui a uns 10, 15, 20 anos. Com 

certeza, se continuar esse trabalho gradativamente, evoluindo ano por ano. 

Eu acho que vai dar certo. 

Sequência  

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Eu acho que para os alunos a noção de que vai receber 

uma apostila, que vem e acaba em dois meses é um alento. Eles acham 

“ah, então agora vem outra”. É nova pra eles, a idade deles é essa, é a 

idade da mudança, eles estão em fase de mudança, então quando vem um 

caderninho, e acaba e vem outro, eles já têm uma renovação, “nossa já 

vem o caderninho, já vai começar”. 

Organização 

do material 

Rosa (P2) - Eu gosto quando a gente chega e todos trouxeram os 

cadernos, os alunos gostam também, então a gente chega e diz: “olha, 

página 17 hoje”, todos já abrem, todo mundo já lê junto, é como se todo 

mundo estivesse num laboratório e tivesse todos os materiais. Essa parte 

de leitura, quando tem bastante texto interessante, é legal, é boa, eu acho 

que é parte facilitadora para gente, porque tá todo mundo ali envolvido, 

todo mundo participa, isso é bom, eu achei que facilita bastante o trabalho 

da gente... 

Azaleia (M1) - Essa participação mais ativa, desse ano, já deu uma 

ajudada, tanto que eu consegui ir mais além do que os outros anos, não 

consegui concluir com certeza, mas que eu avancei em relação aos outros 

anos, disso eu tenho certeza. 
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Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Rosa (P2) - Todos os textos que consegui passar para eles eu, 

particularmente, achei interessante, eu achei que seria difícil para eles, 

mas a gente lia e eles entendiam. 
Tempo 

Azaleia (M1) - Tivemos que retomar um monte de coisa. Ainda que esse 

ano eu tive ajuda do professor auxiliar, a gente conseguiu fazer o trabalho. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Rosa (P2) - Algumas coisas que eles mandam no caderno, acham 

interessantes, não é o caderno inteiro, tem algumas coisas que chegam um 

pouco a cansar, não só os alunos, mas a gente também, porque parece um 

pouco repetitivo, mas a Proposta em si eu acho interessante. 

Rosa (P2) - Mas eu percebi que eles estavam entendendo, eles estavam ali 

aprendendo. Eu falava assim: “gente, agora a gente vai ler, depois vocês 

vão ler e vão colocar ai com as palavras de vocês, mas de acordo com o 

texto”. Cada um trazia uma coisa, mas eu vi que estava de acordo com o 

texto. Lógico que tinha alguns que davam melhor resposta, outros tinham 

mais um pouquinho de dificuldade, mas a gente vê que são alunos, que já 

têm dificuldades em outras coisas. Não só na interpretação, mas eu não 

acho que os textos eram difíceis. 

Conteúdo  

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Nós estamos dentro de uma favela, mas ao mesmo 

tempo é assim... Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem, me sinto tão 

confortável de andar em qualquer rua, subir o morro, descer o morro, 

como eu ando no meu bairro, sem problema algum e então eu acho que 

isso acontece com a maioria dos professores aqui.  

Margarida (P1) – E a comunidade vem, participa dos eventos. O aluno 

está peralta demais, não deu pra gente aguentar, chama a mãe, a mãe vem, 

chama o pai, o pai vem, um ou outro não vem. Não vamos dizer que vem 

100% porque 100% não existe, mas, de um modo geral, são presentes, 

vêm até sem chamar. E aqui é muito bom, funciona bem. Então por isso 

eu acho que quanto mais livre fica a coisa aqui, melhor ela vai. 

Aspectos 

sociais  

Azaleia (M1) - Eu tive uma situação que eu vivi, de uma aluna aqui, que a 

mãe dela trabalhava em casa, teve um final de semana que eu as convidei 

pra ir pra Santos comigo, quando eu falei, já ficaram deslumbradas, 
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porque nunca tinham ido para Santos, atravessar a balsa foi assim a coisa 

mais incrível do mundo. 

Azaleia M1) - Essa conversa que estou tendo com você, estou me 

sentindo bem, porque eu estou falando o que eu estou com vontade de 

falar, realmente, o que eu sinto independente. Ai, meu Deus, eu tenho que 

falar para agradar alguém? Não! Inclusive, você me pegou num momento 

de transformação da minha vida, que até a minha profissão estou vendo de 

forma diferente. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Rosa (P2) - Olha para mim foi diferente, achei um modo bem diferente de 

trabalhar com os alunos, que talvez no futuro possa mesmo mudar a 

Educação. 

Inovação e 

mudança 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Margarida (P1) - Damos mesmo, aqui tem esse diferencial e também 

temos a sorte de ter um professor de Educação Artística, professor Adônis, 

que é muito bom, faz um trabalho muito bom, um trabalho diferenciado, 

faz atividades e a comunidade participa, faz muito bom trabalho. Então eu 

acho, por exemplo, ficar preso àquela questão ali já tiraria o como dele 

fazer isso, porque tudo requer tempo. 

Equipe 
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Escola Pesquisada: EE dos Crisântemos 

Núcleo Gestor 

Aspectos Facilitadores 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Verbena (D) - As coisas vão se ajeitando e percebo que os alunos gostam 

do material. 

Qualidade do 

material 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - No começo, não era uma imposição, era uma cobrança 

amigável, mostrando uma discussão do que poderia ser colocado nas 

situações junto ao aluno, porque o foco principal, nosso lá, é o aluno... 

Isso ficou muito claro. 

Lírio (PC1) - Depois foi mudando. Sim... Porque, a princípio, a ideia era 

que só tinha que trabalhar com o conteúdo que o Governo havia 

determinado. No segundo momento, era o conteúdo mais o livro didático, 

e o terceiro momento já era mais flexível, você pode ter a mesma 

competência e habilidade, com outro recurso que não era o que estava 

sendo colocado aqui, na sua apostila, no seu roteiro, então você pode usar 

alguma coisa que contemple os mesmos resultados no final. 

Autonomia 

docente 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Dália (VD) - A Proposta hoje está consolidada 100%, os professores usam 

também o livro didático que chega à escola. Eles também estão 

trabalhando com o livro que vem do MEC, os professores usam os 

cadernos, os alunos usam os cadernos. Esse ano não houve falta de 

material, veio até demais, e nos estivemos até ajudando outras escolas. No 

começo, fomos ajudados e hoje ajudamos outras escolas.  

Conteúdo  Verbena (D) - Olhei alguns, principalmente o de Português, que é minha 

disciplina de graduação, achei muito bom, o material é bem feito, o 

pessoal da UNICAMP sabe o que faz, não é? 

Verbena (D) - O que eu acho muito positivo foi que certos professores 

acordaram para o que deveriam realmente dar como conteúdo. 

Verbena (D) - Mas os conteúdos estavam muito diferentes mesmo dentro 

da escola. Por mais que falamos no planejamento para que os professores 
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de uma mesma disciplina se reúnam e planejem juntos suas disciplinas, 

tinha diferença do que um professor estava ensinado por exemplo na 7ª A 

e na 7ª B. A Proposta os obrigou a trabalhar juntos, incentivou o trabalho 

coletivo. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Lírio (PC1) - A partir de quando começamos orientar a parte pedagógica 

de como foi desenvolvida em todo o processo, eles começam a perceber 

que aquilo era interessante. A unificação de um mesmo ensino para todo o 

estado era muito importante, então seguisse a mesma linguagem, 

evitando-se que tivesse problemas de transferência de uma cidade pra 

outra, o aluno ficava sem conteúdo, os conteúdos estavam diversos, apesar 

de ser o mesmo, mas cada um tinha um segmento e aquilo fez uma 

unificação então é uma parte que foi muito positiva. 

Lírio (PC1) - Sinceramente, eu acho que sim, tivemos ganhado com o 

currículo único, porque colocou todos os professores num único objetivo, 

dentro dos mesmos moldes, porque antes a coisa era um pouco largada, 

cada escola tinha um tipo de agir pedagogicamente.  

Currículo 

único  

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Dália (VD) - Melhoras no SARESP são pontuais e progressivas, 

pequenas, mas houve sim, eu percebi sim, pelos comentários dos colegas, 

pelos números, pelas provas, as diagnosticas que eram feitas baseadas nos 

cadernos, houve sim, elas estão sendo progressivas. 

Avaliação 

externa 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Dália (VD) - Agora os alunos, eles receberam bem a Proposta. Apesar 

desse medo, dessa rejeição no início, todos trabalharam com a Proposta, 

todos trabalharam com ela. Acho que isso entra um pouquinho nos pontos 

positivos. Todo mundo fez, apesar de reclamarem, porque no ser humano 

isso é comum, os professores trabalharam com a Proposta sim. E houve 

resultado. 

Inovação e 

mudança 

Verbena(D) - Eu acho que o único ponto que diferencia essa Proposta das 

tantas outras que tivemos é o fato de ter vindo material para todos os 

alunos, o que foi muito bom, e o caso do conteúdo como já lhe falei. 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Verbena (D) - Nós temos um time muito bom, mas às vezes falta um 

pouco de estrutura mesmo. Por exemplo, Ciências, nós não temos um 

laboratório, tem duas professoras que estão voltadas a isso, indo na USP 

fazendo especialização, buscando conhecimento, elas trabalham bastante. 

Equipe 
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Escola Pesquisada: EE dos Girassóis 

Núcleo Docente 

Aspectos Dificultadores 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Íris (M2) - Eu questiono também a forma como Estado implementa os 

projetos, as Propostas, eu acho que deveria ser muito, mas muito bem 

discutido antes, mas não, é discutido lá em cima, com a equipe técnica, 

não discutido com quem realmente vai trabalhar, ali na linha de frente, 

quem vai pegar o material e vai aplicar em na sala de aula. Mas o que a 

gente percebe é isso, pode haver até boa vontade, não tem discussão aqui? 

Só lá em cima, aí quando chega aqui é assim: é isso aqui, use! 

Íris (M2) - Eu não tive nenhuma capacitação, reunião, para discutir, “oh, 

vamos lá, como é que tá, você acha que tá legal”? 

Consulta aos 

professores 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Como ponto negativo, isso eu sempre falei desde que a 

Proposta foi implantada, o aluno que vem do ano anterior pega a Proposta 

na série que está naquele ano, fica um vazio, pois se ele estava aprendendo 

de um jeito. Sem aviso muda tudo. Eu acho que esse documento deveria 

ser revisado. 

Amarílis (P1) - Temos também o problema do ciclo I, porque nós 

estamos recebendo o alunado no ciclo II completamente, não podemos 

falar analfabetos, porque eles têm leitura de números, mas não letrados, 

assim a defasagem está sendo enorme. O número é gritante de alunos que 

estão chegando no ciclo II sem saber nada. 

Amarílis (P1) - É onde eu falo, eu gosto da Proposta, só que acho que há 

erro, seria um erro? Não sei... Está lá na sondagem que deveria ser feita no 

ciclo I. Que é a base... O ciclo I, a senhora sabe, é a base de tudo. 

Organização 

sequencial  

Gardênia (M1) - O que eu achei de negativo é que ele foi criado e 

colocado em todas as séries ao mesmo tempo. Acho que tinha que 

começar na quinta série (primeiro ano), só quinta série, segundo ano, seria 

quinta e sexta, terceiro ano, quinta, sexta e sétima, e assim 

gradativamente, porque os alunos que começaram com a Proposta na sexta 

série, eles não tinham estudado o caderninho, visto todos aqueles 

conteúdos que eles precisariam ter para a sexta, então isso eu achei que foi 

um ponto negativo. 
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Íris (M2) - O que acontece, foi o que nos comentamos... A Proposta, o 

currículo pode ser lindo, eu não estou entrando muito nesse mérito, qual é 

o nosso questionamento? Agora, com a turma que eu tenho, não dá pra 

aplicar, teria que ser um trabalho iniciado nas séries iniciais. Assim: 

vamos fazer um projeto, vamos trabalhar. Então vamos lá com o ciclo I, aí 

vamos ampliando para o ciclo II, até culminar no Ensino Médio, porque o 

que a gente percebe, na minha avaliação, o Estado quer o quê? Resultado 

imediato, em curto prazo, só que na Educação a gente sabe o quê? Que em 

curto prazo não dá, é a médio e longo prazo. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Íris (M2) - Então você falar que a Secretaria não tem um material bom, é 

mentira, a maneira como ele é aplicado, implementado é essa a minha 

questão... 

Íris (M2) - Eu acho que esse material teria que ser revisto, em minha 

opinião, para ter o quê? Uma melhor aplicação. Não que ele não seja 

aplicável em algumas situações, pode ter escolas, que bom... Tomara que 

tenha mesmo escola, que ele possa ser aplicado, mas para nossa realidade 

aqui, pelo que eu tenho conversado... não dá. 

Apresentação 

do material 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - Nos primeiros meses, não chegou o material a tempo. 

Nesse ano de 2012, ainda conseguiu chegar bimestre por bimestre, agora 

dos outros anos, sempre o material do quarto bimestre chegava quase no 

finalzinho de novembro. 

Organização 

do material 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - Não é toda a região que tem a mesma linguagem, os 

mesmos conteúdos, os mesmos problemas, então, para algumas 

localidades, os cadernos, pode até ser que tenha sido compreendido, mas 

aqui na escola nós tivemos muitos problemas no começo, porque quando 

nós pegamos os nossos alunos de quinta série, eles não vieram com uma 

preparação de primeira à quarta para continuar seguindo o caderno, eles 

vieram com outra linguagem... 

Diversidade 

dos alunos  

Íris (M2) - Regiões diferentes têm necessidades diferentes. Por que, 

então, ao invés de você pegar uma equipe única, com uma única visão e 
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elaborar uma Proposta, por que não criar, nas Diretorias, grupo de estudos 

para analisar a nossa situação, a situação da região, quais são as 

características do nosso alunado, quais são os nossos interesses? 

Entendeu? Então vamos trabalhar em cima deles. Nós temos o currículo, 

como nós podemos adaptar esse currículo à nossa realidade?  

Íris (M2) - Quem está pisando no chão da escola, todos os dias com seus 

alunos, conversando, sentindo os problemas, e mesmo entre escolas, é que 

pode saber. Já trabalhei em outras escolas e você sabe que as escolas são 

diferentes. O mesmo trabalho que você faz aqui, você não pode fazer lá 

dentro da favela. 

Íris (M2) - A migração interna é muito grande, como você conhece. No 

Guarujá, nós temos esse problema, então eles chegam do Nordeste e não 

sabem nem onde eles estão. Eu já conversei com crianças lá na escola do 

morro, que elas não conhecem a praia, que está há poucos metros deles, 

mas não conhecem a praia... Então a nossa realidade, nesse país 

continental, a nossa realidade é muito diversificada e os professores 

enfrentam realidades diferentes. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Íris (M2) - Quando essa escola era tempo integral, sabe o que nos 

ouvíamos? Eu ouvi pais dizendo: “ah não, por mim meu filho entrava às 

sete da manhã e saía só às nove da noite. Porque assim eu não tenho que 

me preocupar com ele”. Ele vê a escola como? Como depósito? 

Íris (M2) - Fora essa questão econômica, existe assim uma questão social 

que acho que vai além, é como eles encaram a escola. Não é uma questão 

só de conteúdo, o que preocupa é a forma como o aluno e os pais, esses 

poucos que vêm à escola e a gente conversa, é a visão da escola que 

mudou, entendeu? Acho que valia a pena um estudo em cima disso, 

conversar com os alunos, “o que é a escola para você?” O que representa? 

Com os pais, porque se sabe que sem o suporte dos pais, nossas quatro, 

cinco horas aqui, se perdem durante o restante da vida, a gente tem que ter 

um suporte em casa também... Para o pai, qual a expectativa que ele tem 

da escola? Ele coloca o filho na escola para quê? 

Aspectos 

sociais 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Eu gosto da Proposta, mas é complicado, é onde o 

professor, ele se estressa muito. O professor que se cobra... Esse ano foi 

pra mim estressante, mentalmente. Eu sempre falei, eu gosto do que eu 

faço, sem demagogia, se eu ganho pouco, problema meu, foi a profissão 

Aspectos 

emocionais 
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que eu escolhi, mas além de tudo estou com dois cargos... 

Íris (M2) - O que a gente sente, eu, posso falar por mim, fala-se muito em 

motivação, o professor tem que motivar o aluno. A escola tem que ser 

fonte de motivação para o aluno, só que a maneira como eles estão 

tratando os problemas que são reais, que a gente observa, pelas avaliações, 

o modo como eles estão trabalhando isso, dá a entender, pelo menos para 

mim, parece que a culpa toda é do professor, só o professor tem que 

mudar, então a progressão continuada, por exemplo, não deu certo, porque 

o professor não soube trabalhar... Ah, esse currículo não está surtindo o 

resultado esperado, porque o professor não está trabalhando como ele 

deveria trabalhar... Então isso acaba o quê? Desmotivando o professor, 

desmotiva, sabe você não... eu pelo menos não vejo um... Seria muito 

simplista falar um elogio, não é um elogio, mas, sabe, eu não sinto uma 

valorização, uma fala, uma palavra de valorização, em relação ao 

professor. O próprio aluno, você vê como a coisa, talvez não seja só da 

minha cabeça, porque o próprio aluno fala: “ah, eu não quero ser 

professor!”. 

Íris (M2) - Valorizar a figura, o professor, porque, ele valorizado, ele 

respeitando a figura do professor dentro da escola, dá um efeito para o 

aluno que também vai valorizar o aluno. Os pais mesmo falam em 

reunião, então a figura do professor, ela esta o quê? Ela está desgastada, 

então eu acho que há necessidade de um outro olhar, entendeu? Não está 

dando certo, é um fato, ele pode observar pelas avaliações, pela fala, então 

tem que ser feito alguma coisa. Então vamos sentar, o ensino tá pedindo 

socorro, o que a gente pode fazer, vamos sentar e pensar. É assim, 

valorizar o professor não é só salário. É lógico, salário é bom e necessário, 

porque todo mundo tem que se manter, apesar de alguns achem que é 

sacerdócio, é vocação, isso não existe, você tem família, você tem que se 

manter, você tem que ter um certo modo de vida, ter condições de estar 

fazendo um curso de aperfeiçoamento, de estar investindo na sua 

capacitação, ter condições de você, independente do Estado, ter condições 

de fazer um curso que você queira, para você estar se capacitando melhor, 

para você estar se reciclando com as novas metodologias, com os novos 

métodos, mas você tem que ter essa condições pessoais, independente de 

que o Estado ofereça ou não, como todo o profissional tem. Fora essa 

questão de salário, é obvio é importante, mas valorizar mais a figura, a 

imagem do professor. 
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Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Eu vou dizer uma coisa para a senhora... Aqui nesse 

colégio eu percebo que é muito difícil, aqui é muito difícil... Eu não sei se 

é o meu primeiro ano... Apesar de os colegas discutirem, eu percebo que a 

discussão teria que ser mais voltada para o conteúdo, vamos tentar nos 

unirmos. 

Trabalho em 

equipe 

Íris (M2) - Então é assim, eu sinto isso, sabe essa falta... Essa 

necessidade, de sei lá, de repente grupos, sei lá, é uma ideia, entendeu? De 

repente, formamos grupos de estudo, é difícil?  

Íris (M2) - Eu digo isso porque eu vivenciei a elaboração da Proposta do 

CEFAM. Eu achei superinteressante o modo como foi elaborada a 

Proposta. Ela tinha a equipe técnica dela, então nós nos reunimos 

bimestralmente, no início, depois semestral, mas pelo menos uma vez ao 

ano nós tínhamos esse momento, entendeu? Ali se encontravam 

professores de várias regiões, havia aquela troca, sabe? Ideias de projetos, 

projetos diferenciados. Eu sinto essa falta! 

  

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - São bastantes exercícios, só que ela engessa um pouco o 

professor. Eles querem que a gente cumpra aquele caderninho num 

bimestre e a gente não consegue cumprir, porque tem muitas atividades, 

que até você explicar para os alunos, para eles entenderem o que tem que 

fazer, porque não tem a parte teórica. 

Autonomia e 

regulação 

Íris (M2) - A minha questão quanto à Proposta, que não é mais Proposta, 

agora é currículo, eu vejo assim, nesses anos todos, o Estado, eu acredito, 

minha opinião, ele tinha um ponto muito positivo. Nós tínhamos uma 

flexibilidade, nós tínhamos uma Proposta, que até então era chamada 

Proposta Curricular, que dava o quê? Um norte! Então, nós temos os 

seguintes conteúdos que seriam mais apropriados, havia uma distribuição, 

digamos assim, de conteúdos por série, só que essa Proposta, no meu 

entender, ela era mais flexível. Então, por exemplo, eu pegava o meu 

aluno, recebia no início do ano, então eu tinha uma proposta para aquela 

determinada série, mas se eu observasse que aquela determinada turma 

trazia ainda alguma dificuldade, em um conteúdo ou outro, não sei, eu me 

sentia mais livre para estar adequando a minha proposta, para a série, mas 

suprindo também o que eles tinham dificuldades ainda, certo? 

Íris (M2) - Antigamente, o que nós fazíamos? Todo início de ano, nós 

sentávamos e discutíamos: qual vai ser nossa proposta para esse ano? No 
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meu entender, se perde muito isso. Nesse ponto, eu achei um retrocesso, 

acho que o Estado tinha essa vantagem, ele tinha este olhar à frente, essa 

autonomia lhe dava um olhar à frente, porque não adianta nada eu entulhar 

o meu aluno de conteúdo, se ele realmente não vai apreender nada, para 

dizer o quê? Que foi dado? Que foi cumprido? A minha preocupação não 

é essa, não é quantidade, é a qualidade. 

Íris (M2) - Eu tenho essa visão pra mim, aquilo é estanque! É aquilo! Eu 

tenho que seguir aquilo ali! Eu não sinto nela, a mesma flexibilidade que 

eu tinha com a Proposta anterior. Eu, particularmente, não vejo, entendeu? 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Quando chegou a Proposta, disseram: “é a continuidade 

do jornalzinho, vai ser assim e pronto”. Foi imposta. É normal que tenha 

resistência.  

Amarílis (P1) - Sempre participei muito de capacitação, sempre se falava 

muito do renovar, e você percebe que os professores estão há muito tempo 

na escola, e você me desculpe, mas, a maioria das vezes, os colegas 

efetivos são muito resistentes, e quando você chega com o novo... E a 

Proposta é nova... 
Resistência à 

mudança 

Íris (M2) - Essa Proposta... que não é mais Proposta, eu estou frisando 

essa questão da Proposta, porque agora é passada assim, agora é currículo, 

porque eu vejo assim: olha, o currículo é esse e você tem que trabalhar 

com isso aqui, você tem que cumprir com isso... E às vezes a gente não 

consegue, de uma série para outra, de um ano para outro, a gente observa 

que eles vêm cada vez mais com brechas. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Não dá tempo. Eu não me preocupo em terminar o 

caderno. 

Condições de 

trabalho 

Angélica (P1) - Não dá tempo, você tinha que parar aquele conteúdo, para 

explicar o que eles tinham dificuldade. 

Íris (M2) - Eu não consigo, tem conteúdo que eu não consigo desenvolver 

sem retomar o da série anterior. Aí o que que acontece? Nesse vai e volta, 

eu não tenho tempo pra cumprir o currículo estabelecido. E o que eu faço 

no ano seguinte? Eu volto da onde parei? Ou eu começo com o novo 

conteúdo? Sabe, eu acho que isso tem que ser discutido. Tem que ser 
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discutido, tem que ser melhor discutido. 

Íris (M2) - E eu questiono, já questionei coordenação, já questionei 

anteriormente a própria supervisão: Vai... eu não terminei, eu não 

consegui, minha turma não conseguiu terminar aquela série, o conteúdo 

daquela série, o que é que eu faço? Na seguinte, não consegui fechar o 

primeiro, quando eu passo pro segundo? Eu começo do segundo? E aquele 

do primeiro?  

Íris (M2) - O próprio caderno do aluno, ele é claro, se você abre a 

primeira pagina, ele cria uma proposta, são sugestões de atividade. Aí teve 

a primeira interpretação, que aquilo ali era a Bíblia, então, nós tínhamos 

que dar exatamente como estava ali. Tem gente que interpretou dessa 

maneira, aí o que aconteceu? Também não deu certo, porque é claro, 

aquilo ali são sugestões de atividades que você vai adequar, que você vai 

aplicar, de acordo com a realidade da sua turma. Porque se minha turma 

não tem condições, como é que eu vou aplicar? 

Íris (M2) - É como lhe falei para você anteriormente, as pessoas falam 

assim: “ai, é supervisora, ai, você vai falar...”. Eu não encaro dessa 

maneira, nós não estamos juntos? Não temos o mesmo objetivo? Então, de 

repente, para mim. a supervisão, ela é o quê? É meu apoio, é com ela que 

posso estar justamente sentando e discutindo, expondo essas minhas 

dúvidas, fazendo os meus questionamentos, porque é a ponte que eu 

tenho, é a maneira que eu tenho de ter mais uma pessoa me ajudando a 

resolver, a solucionar. Então nós temos que nos unir para solucionar 

aquele problema, a gente não tem que ter medo. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Angélica (P2) - Só uma coisa que eu senti falta na parte de conteúdo, 

porque eles dão uma parte da gramática, é uma coisa mais superficial, 

então você tem que buscar recursos, para poder acrescentar, junto com a 

apostila.  

Angélica (P2) - O livro ele tem mais conteúdo, ele aprofunda mais. Agora 

a apostila serviu como apoio. Para mim é uma coisa assim a mais, eu uso 

os dois, o livro e apostila, mas como se exige mais a apostila, então eu 

procuro usar mais a apostila, mas o livro é para buscar mais conteúdo. 

Conteúdos 

Gardênia (M1) - Na parte de Matemática, eles colocaram muitos 

exercícios, mas nada teórico e eles precisam ter alguma coisinha de 

teórico para depois conseguirem fazer os exercícios. Eu acho que esse 

caderno tinha que ter uma parte teórica, além dos exercícios. 
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Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - Eles queriam que a gente usasse muito o caderninho por 

causa do SARESP, mas a gente não conseguia usar porque não dava 

tempo. 

Avaliação 

externa 

Íris (M2) - Já são questões, trabalhadas de forma semelhante ao que é 

aplicado aos padrões do SARESP... 

Íris (M2) - Eu já tive um questionamento anterior, com até mesmo com a 

supervisão, porque eu senti, na época, que havia um conflito, o meu 

objetivo, e digamos assim, é diferente do objetivo do Estado, o meu 

objetivo não é o índice, a minha preocupação é o aluno, entendeu? 

Íris (M2) - Com relação ao SARESP, é complicado. Essas avaliações 

externas, não que ela não deverão existir, só que elas teriam que ser mais 

bem trabalhadas na cabeça do aluno... Tem aluno que a gente vê que ele é 

criterioso, ele é consciencioso, a gente explica, eu conversava, o que eu 

orientava: Olha, gente, o SARESP é uma avaliação importante para vocês, 

não é apenas um treino, mas uma maneira de vocês já irem se adaptando 

ao ENEM, uma experiência para o ENEM, para um vestibular, para um 

concurso. Porque a gente tenta colocar, demonstrar para eles a 

importância, nós temos que avaliar como está o ensino, para quê? Para a 

gente ter um diagnóstico, ver o que a gente precisa mudar, o que não está 

certo. SARESP é isso, não é punitivo. Eu acho que o SARESP não deveria 

ser punitivo, nem para o aluno, muito menos para a escola... 

Íris (M2) - Eu acho que a maneira como é visto, é usado, trabalhado o 

SARESP, eu acho, tem alguma coisa errada, tem aluno que vem para o 

SARESP, ele não lê a prova, faz de qualquer jeito... Tem alunos que 

falam: “Ah, essa prova não me afeta em nada, vocês estão preocupados 

porque é bônus.” Eles falam isso! Eles usam isso! Eles sabem porque está 

na mídia, não é porque o professor chega e fala e comenta isso para eles, 

não... Porque tá na mídia, eles escutam... Eles sabem, então eu acho, teria 

que ser melhor trabalhado. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Na progressão continuada, o aluno que vem do ano 

anterior, principalmente o aluno que chega no sexto ano, que seria a quinta 

série, ele chega completamente sem saber ler e escrever. A senhora sabe, a 

leitura é a base de tudo. O aluno que não sabe interpretar, ele não vai saber 

interpretar um exercício de Matemática, um exercício de Física, um de 

Ciências...  

Progressão 

continuada 
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Amarílis (P1) - Eu acho que deveria ser feito um trabalho, uma sondagem 

melhor nas escolas de ciclo I: Qual é a problemática? Esses alunos têm 

condições? Foi feito um trabalho? Eles têm condições de estarem 

passando para o ciclo II? 

Amarílis (P1) - Gosto da progressão continuada, mas nós sabemos muito 

bem que tem colegas que não sabem trabalhar com a progressão 

continuada. Então é assim, tem que passar o aluno, mas foi feito um 

trabalho com esse aluno? O reforço, outra coisa, o reforço foi tirado, tem 

colegas que são preparados para o ciclo II, que não são alfabetizadores. Eu 

que sou alfabetizadora tenho dificuldade porque, se numa sala de quarenta 

alunos, se tenho sete alunos que não sabem ler, eu vou ter problemas 

naquela sala. Eu me sinto frustrada, eu entendo os meus outros colegas, 

principalmente os da área de Exatas. 

Angélica (P2) - A dificuldade que eu tenho é que alguns alunos, quando 

eles iniciam a quinta série, têm alunos que infelizmente não sabem ler 

nem escrever, você se depara com esse problema por causa da progressão 

continuada. 

Íris (M2) - A questão da progressão continuada, como ela está não dá, não 

estou questionando a progressão em si, a Proposta não é essa, o que aí 

está. A gente pode até ficar divagando... a forma como ela foi aplicada, a 

maneira como o aluno encara a progressão, a imagem que ele criou, 

enfim, alguma coisa não está dando certo. Então eu acho que teria que ser 

também repensada a questão da progressão continuada. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Íris (M2) - Não temos como engessar o professor, não temos como, por 

mais que a gente queira um currículo único. Porque o currículo em si, as 

suas disciplinas, ela já é único há muitos anos, nós não obedecemos aos 

parâmetros curriculares? A nossa matriz curricular não é a mesma há 

quantos anos? Desde que comecei a trabalhar, a matriz curricular é a 

mesma. Às vezes, muda num ano, uma aula a mais, uma aula a menos, a 

matriz curricular é a mesma. 

Currículo 

único  

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - Isso é um aspecto político, o Governador quer implantar 

nos quatro anos de mandato dele, então eles querem colocar em todos os 

anos de quinta à oitava, aí então fica complicado... 

Aspectos 

políticos  
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Gardênia (M1) - Enquanto Política Pública, o que eu pude entender, o 

que critico foi realmente a forma de implantação e a Política da Secretaria 

da Educação querer resultados imediatos, realmente é mais ou menos 

isso... 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - Quando eles implantaram jornal, os alunos gostaram, 

porque os alunos sempre só tinham lousa e caderno. Então, quando eles 

viram o jornal, os alunos aproveitaram, mas a Proposta que eles 

prometiam ser inovadora ficou maçante com esses cadernos, que os 

alunos pegam os resultados na internet. 
Inovação e 

mudança 
Íris (M2) - Quando você é profissional, quando você sente essa 

responsabilidade, essa consciência você se preocupa, por exemplo, falou-

se que a Proposta seria inovadora, revolucionária, você viu alguma coisa 

tão diferente? Eu não, já vi professores elaborarem projetos que dariam, 

com certeza, muito mais certo do que esse que nós temos agora. 
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Escola Pesquisada: EE dos Girassóis 

Núcleo Gestor 

Aspectos Dificultadores 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Gérbera (D) - O professor, é ele que é o detentor do conhecimento, é ele 

que encaminha, é ele, querendo ou não, é o que forma. Mas ele também 

tem que ter noção daquilo que está sendo investido e daquilo que ele vai 

repassar. E muito se observou, foi o seguinte: “é implantado, entregue, 

desenvolva, faça!”. E eles não tiveram essa participação. Esse foi o maior 

questionamento. 

Gérbera (D) - Negativo é a não aceitação, a resistência, pelo fato de que 

não fui consultado... O questionamento é esse, a gente sempre recebe de 

cima, a gente não participa. A participação na confecção mesmo dessa 

Proposta. 

Consulta aos 

participantes 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Palma (PC2) - A dificuldade que eu vejo nos cadernos do currículo é de 

serem separados por bimestres. Eu acho que o currículo deveria vir todo 

junto, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, para o professor estar 

trabalhando... Nem que ele trabalhe de uma forma em espiral. 

Organização 

do material 

Cravina (VD) - Teve alguns atrasos e muitas vezes a gente recorreu à 

Diretoria para tentar minimizar, mas alguma coisa a gente resolveu com 

outras escolas.  

Gérbera (D) - Com o material foi até engraçado, a gente não deixa a 

peteca cair. Quando nós não tínhamos o material, a Coordenação dizia o 

que você tem para trocar comigo? Então nós fazíamos a troca com outra 

escola, ou passava daqui para lá, ou de cá para lá, nós tínhamos essa 

corrida. Livros, os caderninhos dos alunos vieram também e excedeu, aí 

eu falei: passa pra outra escola que ainda não recebeu. Inclusive até com a 

Gisele nós fizemos uma troca, de Geografia como não veio, eles foram 

buscar, para que desse continuidade. 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Tulipa (PC1) - A apostila é bem no raciocínio lógico, ela tem muita coisa 

de raciocínio lógico, que não tem nos livros didáticos. Então o raciocínio 

lógico, para ser implantado, a meu ver, como coordenadora, tinha que ser 

desde as séries iniciais, coisa que hoje em dia eles estão fazendo. A gente 

vê pelo ENEM e no SARESP, que tem o raciocínio da interpretação...  
Organização 

sequencial  Palma (PC2) - Eles alegam que o conteúdo não tem uma sequência. 

Gérbera (D) - Implantada diferente. Primeiro o ciclo Fundamental I, ele 

deveria ter uma Proposta e o Ensino Fundamental II e Médio continuar, 

então começar primeiro nas séries iniciais, de cada ciclo de cada 

segmento, para ir seguindo gradativamente... 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Cravina (VD) - Embora eles coloquem vários empecilhos, digam que a 

culpa é do aluno, que o aluno é faltoso, não gente, não vamos pensar só 

por esse ângulo, a gente tem que ver também que a gente está fazendo um 

trabalho, e se a gente não puxar não seduzir esse aluno para esse trabalho, 

não tem por que, não tem por que você estar aderindo a uma Proposta, se 

você não tem coragem de jogar ela lá para frente, entendeu? Não tem 

culpado, nós temos que fazer um trabalho bom para o nosso aluno, ele está 

lá esperando, ele é muito mais crítico hoje do que a gente pensa não é? 

Diversidade 

dos alunos 

Gérbera (D) - Nem sempre a minha clientela que eu recebo, ela está apta 

a prosseguir, dando continuidade a um programa. A gente vê no sexto ano 

que os alunos chegam sem estar praticamente alfabetizados, então é um 

trabalho que tem que ser paralelo, a alfabetização e o conteúdo. Então tem 

dificuldades, há disciplinas sim que você pode trabalhar sem problemas, 

como Artes, Educação Física, eu digo isso num contexto geral, agora, 

Língua Portuguesa, Matemática, Historia e Geografia e leitura. Então tudo 

tem que ter uma sequência. 

Gérbera (D) - Eu recebo as dificuldades estão aqui, são existenciais, não é 

assim, simplesmente colocar. Não, elas existem, porque eles vêm com 

uma defasagem, eu não tenho o segundo professor, porque esse segundo 

professor deveria estar fazendo o quê? Dentro da sala de aula favorecendo 

aqueles que não tiveram conhecimento por completo para estar naquela 

série, mas eles não podem ser desprezados, entendeu. Em São Paulo, pelo 

que eu tenho visto e lido, as escolas estão com o segundo professor. Como 

está no cômputo geral de avaliação, ainda não sei, não vi isso. 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Tulipa (PC1) - Então, tudo que é mudança a gente tem que ter um tempo, 

então tá difícil, famílias desestruturadas, que não dão o incentivo, porque 

o aluno precisa do incentivo dentro de casa. A escola sozinha não faz, não 

faz, “ah, então eu sou obrigado a ir à escola”, “ah, a Bolsa Família, senão 

meu pai vai ser chamado ao Conselho Tutelar”, entendeu? 

Condições 

sociais 

Cravina (VD) - A gente vê que não são todos os alunos que têm o 

interesse de trazer o material. A gente vê um desinteresse muito grande, 

eu não culpo só a escola, eu culpo também a família, porque não 

participa. Então quando a comunidade, a família está muito engajada num 

problema, ou dentro da escola, eu acho que aí a gente cresce também com 

isso, a gente se fortifica mais, aqui nós temos muito a ausência dos pais 

nas reuniões, eu acho assim que é a coisa fatal aqui, é a ausência do pai, 

não são todos os pais, a maioria dá desculpa que trabalha, que não pode 

vir à escola ou a algumas reuniões por força do trabalho. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Tulipa (PC1) - Porque no início foi obrigado, não é? Eles foram 

obrigados a usar a apostila. Eu acho que tudo o que é imposto não é bem 

trabalhado. 

Autonomia e 

regulação Gérbera (D) - Outro ponto negativo... O programa ele está pronto, ele 

não precisa ser assim... como eu posso dizer... eu tenho que seguir à risca, 

eu tenho a mobilidade de fazer de acordo com a minha classe, mas eu não 

posso fugir dele. Eu tenho que atender... 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Tulipa (PC1) - Tudo que é novo já é difícil, então o professor, para sair 

do tradicional, encontra muitas barreiras. No presente momento nem 

tanto, mas no começo sim. 

Tulipa (PC1) - Muitos ainda relutam... Não usam o caderninho, porque 

os professores acham que o mais fácil são os livros, que não estão 

adaptados ainda dentro do currículo... 

Tulipa (PC1) - Vamos dizer assim, 40% de resistência... 

Tulipa (PC1) - Muito professor tradicional, ele usava aquele livro e 

aquele livro ele usava há quatro, cinco anos, então ele sabia o livro de cor 

e salteado, e sempre daquele mesmo estilo, do mesmo jeito de ensinar e 

Resistência à 

mudança 
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então aí mudou, então o professor teve que aprender, o aluno teve que 

aprender... 

Tulipa (PC1) - Aqui na escola eu tenho uma professora de Matemática 

que fala que não vai usar de jeito nenhum, ela não vai usar, que ela nem 

entrega, é do aluno. Aí eu acabo eu entregando, acabo pedindo para 

alguém entregar, a gente leva na sala para entregar, porque ela se recusa a 

entregar as apostilas. Agora que eu comecei a conversar com ela, para ela 

iniciar com as atividades curriculares. Mas eu tenho certeza de que ela 

não usa. Então ela aceitou pelo menos entregar para os alunos. Porque ela 

nem entregava. Só nesse caso. Os outros usam... 

Palma (PC2) - Tento passar para eles a facilidade de trabalhar com o 

currículo, de trabalhar com os livrinhos, a nova Proposta, eu sou 

realmente fã do currículo. Agora a resistência que existe em certos 

professores, ainda é grande, eu tenho professores na escola que têm 

resistência grande. 

Palma (PC2) - A dificuldade que tem no currículo é a resistência dos 

professores. Alguns ainda trabalham, mas muitos deles não trabalham 

mesmo. 

Cravina (VD) - Tudo que é novo às vezes assusta, na visão de alguns 

colegas, porém, é aquilo que eu falo, existe um momento onde você 

precisa sentar, conversar, ver o conteúdo ali e tentar dali levar adiante 

aquilo que veio de Proposta. 

Cravina (VD) - No começo, houve certo probleminha na aceitação, 

porém não foi como antes, no jornal. 

Cravina (VD) - Capacitação resolve? Resolve sim! Porque você volta 

renovada, você volta com uma ânsia muito grande de mudar a tua escola, 

pelo menos a tua escola. Só que para mudar a tua escola é complicado, 

porque você não muda uma só pessoa, você tem uma equipe enorme, e 

nessa equipe sempre vai ter pessoas resistentes, sempre vai ter, vai ser 

difícil, mas nunca impossível. Você vê que, de lá pra cá, já houve uma 

mudança muito grande aqui, mudança muito grande na escola. 

Gérbera (D) - Bom, foi um impacto, porque é o novo. As pessoas têm 

medo deste novo. A atuação com esse novo. A aceitação não foi boa, foi 

muito trabalhoso, todo o trabalho foi assim, paulatinamente, para que eles 

pudessem entender a quem estava sendo direcionada. 

Gérbera (D) - Hoje, a gente vê um trabalho assim: Não digo que todos 

estão na sua maioria, 100% favorável à nova Proposta. Ainda tem 

resistência ainda vão existir por um bom tempo. Por quê? Porque o que 

vem já pronto é difícil de aceitar. Eu preciso estar compartilhando. 
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Gérbera (D) - É difícil para o professor titular aceitar um segundo 

profissional dentro da sala de aula. Vai ser um trabalho difícil, eu tenho 

resistência dentro da unidade, mas não são resistências que não sejam 

contornadas. Tem que ser trabalhadas. Não pode ser imposto, porque 

imposto há rejeição. E quando houve essa mudança, essa vontade de se ter 

esse profissional na sala, eu fui bem clara, ele não será o seu substituto, 

ele não vai ir além daquilo que você está trabalhando, muito pelo 

contrário, ele será o seu companheiro de sala. 

Gérbera (D) - Em reunião, nossa, teve discussão ali de professor sair 

dizendo: “Eu não aceito, eu não acredito nisso”. E ainda hoje ainda tem 

essa resistência, mas, pouco ou muito, a gente está tentando buscar. É o 

encantamento pela Proposta, não adianta impor. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Gérbera (D) - Eu não tenho ainda o segundo professor. Fiz o projeto, mas 

não houve o professor para atender a nossa escola. Faltou o profissional. 

Aliás, há uma defasagem muito grande no número de professores dentro 

do estado. A gente sabe disso daí, até mesmo os professores eventuais são 

raros, existem poucos mesmo. 

Gérbera (D) - Perde o vínculo, ou seja, o professor contratado perde o 

estímulo. Isso aí é uma coisa grave que deveria ser revista, para dar 

continuidade na Proposta. Mas temos no nosso plano, já foi encaminhado. 

Esse ano vamos fazer novamente e a nossa pretensão é que realmente 

haja, no Ensino Fundamental, um pedagogo ou um professor que esteja 

realmente voltado a esse trabalho de recuperação intensiva. 

Condições de 

trabalho 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Palma (PC2) - Os professores usam o livro didático como um suporte dos 

cadernos, porque eles falam que no caderno é muito sintetizado, são mais 

atividades, não tem muita teoria. 

Conteúdos  

Gérbera (D) - O conteúdo, o programa, aliás, ele é para todo o estado. 

Então, para a criança que saiu aqui do Guarujá e ele vai para Limeira, ele 

tem que estar com aquele conteúdo pronto. Para a criança não vai ser 

ruim, mas para aquele que está na expectativa de transmitir, fica esta 

dificuldade. 

Gérbera (D) - Não, a Proposta não permite mudanças, então, deveria sim 

permitir. Porque eu tenho que seguir aquilo ali naquele bimestre, eu tenho 

que dar. Se é bom para um lado, por outro lado é ruim, é bom para o 
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aluno, porque ele sai de um local e vai para outro sabendo que aquele 

conteúdo é o mesmo. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Palma (PC2) - Olha, quando o professor pega as classes do SARESP, que 

é aquele professor que você sabe que ele dá o conteúdo do currículo, que 

ele enriquece a aula dele, nós tivemos uma melhora, nós tivemos um ano 

de melhora, que foi de 120%. 

Avaliação 

externa 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Tulipa (PC1) - A Proposta contribui, mas não para nossa realidade no 

momento. Temos muito que caminhar, muito, muito, a conscientizar os 

alunos, porque a progressão continuada, do nível do Ensino Fundamental 

II, de quinta à oitava, eu tenho certeza que o aluno, eles precisam de uma 

cobrança, precisam ter limites, entendeu? Principalmente nessa faixa 

etária. Então, o que aconteceu? Não está tendo cobranças nessa faixa 

etária, eles estão sem limites, “porque eu venho na escola eu passo”. “Para 

que eu vou estudar? Meu amiguinho não estuda e ele passa de ano”. 

Então, eu acho que o grande problema está aí... 

Progressão 

continuada 

Palma (PC2) - A progressão continuada é assim, eu tenho alunos que 

deveriam estar no PIC [programa intensivo de recuperação], eu tenho 

alunos de quinta serie, que se tivesse salas de PIC, eles deveriam estar 

frequentando a sala de PIC, sala de recuperação, de aceleração, de PIC e 

não na quinta série. A progressão, a gente tem uma ideia errada de 

progressão, a gente acha que deveria passar, passar, e não é isso, a gente 

deveria dar o conteúdo, o aluno deveria estar assimilando para poder estar 

passando. 

Gérbera (D) - O problema da progressão continuada é que ela é mal 

interpretada, não sei se eu, ou eu que não estou querendo enxergar a 

situação, o que eu entendo de progressão é, se ele não atingiu, ele tem que 

estar num grupo onde as dificuldades possam ser trabalhadas e ele vencer 

aquela etapa. Mas depois que um aluno passa quatro anos no processo de 

alfabetização e ele não assimilou nada, quatro anos foram perdidos na 

vida dele. Essa é a minha opinião. 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Gérbera (D) - Outra coisa que eu gostaria de falar, Sandra, você sabe 

bem, já passamos por diversos projetos novos no estado. Quando 

começamos a ser chamados para as capacitações, eu achei que essa 

Proposta seria realmente como eles falavam, uma Proposta inovadora que 

iria mudar o ensino no estado, mas eu não vi nada de diferente, a não ser a 

homogeneização dos conteúdos em todo o estado, mas melhoria efetiva 

não.  

Inovação e 

mudança 
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Escola Pesquisada: EE dos Girassóis 

Núcleo Docente 

Aspectos Facilitadores 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Angélica (P2) - Agora eles acompanharam o livrinho na quinta e já estão 

acompanhando na sexta... Então, eles já vão tendo aquele hábito. Eu 

gostei, gostei de trabalhar com a apostila. 

Organização 

sequencial  

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Angélica (P2) - Eles gostam quando chegam as apostilas, eles ficam 

empolgados e elas são fininhas, não é aquela coisa grande. 

Apresentação 

do material 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Olha, o jornalzinho eu acho que ele foi bem mais aceito 

do que a Proposta. O jornalzinho ele foi muito mais bem aceito do que os 

cadernos. Nós trabalhávamos mais em equipe, sabe? Mais em grupo. 

Trabalho em 

equipe 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Quando alguns colegas argumentam que são resistentes 

em relação à Proposta, a coordenadora deixa bem claro: “mas você não 

tem que trabalhar só o caderno, você tem outras fontes, você tem o livre 

espaço. A aula é sua, só que a Proposta esta aí e ela não pode ser 

esquecida”. 

Trabalho da 

Coordenação 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Amarílis (P1) - Um dos propósitos que o documento se organiza é em 

torno de um objetivo central: subsidiar todos envolvidos no processo de 

ensino da língua portuguesa, leitura, escrita, comunicação oral. A intenção 

de subsidiar o ensino dos conteúdos mais relevantes a ser garantidos ao 

longo das quatro séries, do ciclo I e do Ensino Fundamental, é um 

propósito bom, mas... 

Conteúdos 

Angélica (P2) - Os textos eu achei muito interessantes. Dava para 
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trabalhar... a parte de Português em leitura, compreensão de texto e 

produção de texto. Eu gostei, eu não sei do Ensino Médio, mas do 

Fundamental eu gostei das apostilas. 

Angélica (P2) - Tem muitos projetos, achei interessante, só que, em 

determinados pontos, você tem que realmente adaptar, porque só entregar 

a apostila na mão da criança... Eu tinha que trabalhar junto com eles, ler 

junto com eles, para eles poderem fazer uma parte sozinhos. Eles têm 

dificuldades. Mas se você começa a ler, trabalhar junto com eles, eles 

seguem. Tem que fazer os exercícios junto com eles. Pelo menos no ciclo 

II. Eu sempre trabalhava junto com eles. 

Angélica (P2) - Eu avalio a Proposta como positiva, desde que você pense 

essa liberdade de você trabalhar o caderno junto com o livro didático. 

Gardênia (M1) - Um aspecto positivo é ter bastantes exercícios. 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - Os resultados pelo SARESP, os alunos conseguiram 

alcançar. Do Fundamental II eles conseguiram e continuaram crescendo, 

agora do Médio teve problema. 

Gardênia (M1) - Se você pegar o caderno e se você pegar o SARESP, ele 

é totalmente diferente do caderninho, alguns exercícios são praticamente 

iguais, mas tem outros difíceis no caderninho que não cai no SARESP e 

vice-versa. Como mostra realmente, se eles deram uma evoluída, deram 

sim, que desde que começou a Proposta, o trabalho com Fundamental, eles 

estão melhorando o aprendizado, estão sim, só que ainda vai ter que dar 

uma casadinha, tem que dar uns acertinhos, para dar tudo certinho... 

Avaliação 

externa 

 

Sujeitos: Professores de Português (P) e Matemática (M) Categoria 

Gardênia (M1) - O aspecto facilitador é que a rede toda fica no mesmo 

currículo, com o mesmo conteúdo. Só que eu acho que tinha que começar 

na quinta série, como já tinha falado, reformular, como ela foi feita 

mesmo. 

Currículo 

único  
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Escola Pesquisada: EE dos Girassóis 

Núcleo Gestor 

Aspectos Facilitadores 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Cravina (VD) - Eu gostei do caderninho, então maravilhosamente bem, 

se souber trabalhar, nossa, maravilhosos...  

Apresentação 

do material 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Cravina (VD) - No começo foi aquela briga, mas eu acho que agora é 

assim, e tudo também depende do trabalho que está sendo feito, porque aí 

entra coordenador, entra a Direção, para mostrar: “Gente é isso... é isso 

mesmo, tem que ser assim, vamos melhorar, vamos fazer, vamos tentar 

trazer outros recursos para nos ajudar” e por aí vai. Eu acho que deu uma 

melhorada muito grande. Pelo menos é isso que eu sinto. Eu posso estar 

até errada, vendo de outra maneira, porque eu sou sempre romântica... 

Cravina (VD) - Eu vejo que hoje deu uma grande acelerada na situação. 

Antigamente, a gente sofria muito aqui com essa distância de professor e 

de direção. Você já foi diretora, você sabe como é, é uma distância muito 

grande, é fácil de estar do outro lado, é difícil estar aqui, mas eu acho que 

agora, atualmente, eu vejo a coisa melhor. Deu uma grande melhorada. 

Trabalho em 

equipe 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Palma (PC2) - No começo, a resistência era maior. Agora eles já estão 

mais acostumados. Há muito tempo eu estou aqui e eles estão mais 

habituados com o que eu faço, daquilo que eu trabalho. Eu trabalho com 

eles com data show, eu trabalho com textos, tudo que tem assim de 

novidade a gente está trazendo para eles. Então é assim, uma capacitação 

mesmo, o problema de horários que eles têm aqui, têm ali... de HTPC, 

porque a gente faz HTPC juntos, então tem um geralzão, vamos dizer 

assim, então ele é formativo, a gente tenta estar passando para eles textos 

de concursos, coisas que estão acontecendo, a gente fala do currículo, a 

necessidade de... Basicamente assim, a pauta permanente é trabalhar o 

currículo, sem ele não adianta, não adianta seguir o ritmo que vocês 

quiserem, tem que ser a proposta do currículo. 

Trabalho da 

Coordenação 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Palma (PC2) - Eu não acho engessada, como eles falam, que a Proposta é 

engessada, que o professor fica engessado, eu não acho isso, ela é aberta. 

Ela é engessada se você tiver o olhar de você querer seguir só aquilo que 

está ali, ela te dá opção, aquilo ali, você precisa dar para a criança, porque 

ela precisa saber o conteúdo que está ali, as habilidades e competências 

que ela tem ali, é o que ela vai precisar saber, só que ela pode, nessas 

habilidades e competências que a criança vai saber, dar outra coisa ligada 

ao mesmo tema. Ela não precisa ficar só ali, tanto que ela pode trazer 

outras coisas, outro material, uma aula mais dinâmica, não caderno, lousa, 

giz. Eu acho que ela é bem aberta, a Proposta bem aberta para o professor 

estar caminhando do jeito que ele quer. 

Autonomia e 

regulação 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Cravina (VD) - Eu vejo pessoas que fala, fala, mas não age, não tem 

comprometimento, então eu penso dessa maneira, para que você faça um 

bom trabalho, você tem que ter esse comprometimento, tá? Mesmo que o 

colega do lado seja um pouco mais sensível, que ele não consiga atingir 

aquilo que você quer, mas que você esteja do lado, para fazer com que ele 

siga adiante, não deixa ele para trás. Não tem que ser egoísta, você está 

trabalhando como uma equipe, se a equipe falhar, você também falhou. 

Então, se é para fazer um trabalho, a gente tem que sentar juntos. 

Resistência à 

mudança 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Cravina (VD) - O caderninho ajudou bastante, o caderninho em si já 

ajudou muito, tanto ao aluno quanto ao professor. Porque é uma maneira 

de ele estar integrado às matérias e o professor, por sua vez, ele não fica 

distante, ele não tem que só trabalhar o caderninho. Eu falo pela minha 

área que é Artes, eu não trabalho só o caderninho, eu tenho coisas a parte 

eu tenho outros recursos à parte, que eu integro, para que esse meu aluno 

possa ter um conhecimento maior e melhor, para que ele possa estar 

interagindo com outras disciplinas, vendo o mundo de uma maneira 

melhor, porque o caderno ele já resumiu aquilo que ele tem que aprender 

durante o ano letivo, ou bimestre, enfim, mas ajudou bastante, nessa parte 

eu vi que ajudou bastante. 

Cravina (VD) - Agora a Educação está sendo voltada para outro patamar 

e a gente vai ter que seguir, não é por nada que o Governo está nos dando 

oportunidade de capacitações, para que a gente saia da mesmice a gente 

Condições de 

trabalho 
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tem que evoluir. É isso a gente tem que carregar, aluno, família, nós 

temos que estar engajados. 

Cravina (VD) - Que eu saiba, aqui na escola não, todos usam. Tanto é 

que a primeira coisa que eles perguntam é: Já chegaram os cadernos dos 

alunos? Eles já separam cada um, no dia da atribuição às vezes eles já 

fazem isso. Eles já separam o que é deles e já levam para sala, porque tem 

vários professores de uma mesma sala, tipo de Português, tem dois, três, 

então eles já dividem a cota deles e deixam guardadinhos. Aqui, nós 

trabalhamos com sala ambiente, entendeu? Então, eu acho que a gente 

tem que perceber que a Educação pode melhorar muito mais, depende do 

trabalho da escola, do professor, do aluno, da comunidade, o que falta 

aqui é um pouco de participação dos pais, para que a gente possa sentir 

um engajamento maior, porque não adianta vir cobrar, cobrar se você não 

participa. É mais ou menos isso. 

Gérbera (D) - Favoreceu, a escola de tempo integral favoreceu muito, 

porque nós recebemos uma clientela que não estava adequada ao ano e à 

série. Foi feito um trabalho praticamente particular com eles. Porque eles 

tinham o currículo de manhã, as áreas básicas e à tarde nós fazíamos essas 

atividades lúdicas, e, no ano seguinte, nós colocamos dentro da matriz, a 

parte que seria lúdica, intercalando, eu tinha Português, hora da leitura, 

Matemática, experiências matemáticas, então elas vinham na sequência. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Palma (PC2) - É uma forma de o professor estar estudando, entendeu? 

Pode ser que essa seja a resistência também, a do professor estar correndo 

atrás, ali ele te dá o caminho que você tem seguir, agora o que você vai 

utilizar naquele caminho, você tem que correr atrás, então essa é a 

dificuldade do professor: ainda aceitar o currículo, é isso. 

Conteúdos  

Cravina (VD) - Embora eles coloquem vários empecilhos, digam que a 

culpa é do aluno, que o aluno é faltoso, não, gente, não vamos pensar só 

por esse ângulo, a gente tem que ver também que a gente está fazendo um 

trabalho e se a gente não puxar, não seduzir esse aluno para esse trabalho, 

não tem por que, não tem por que você estar aderindo a uma Proposta, se 

você não tem coragem de jogar ela lá para frente, entendeu? Não tem 

culpado, nós temos que fazer um trabalho bom para o nosso aluno, ele 

está lá esperando, ele é muito mais crítico hoje do que a gente pensa não 

é? 
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Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Gérbera (D) - Nossa escola, dentro desse processo, ela passou do regular, 

da média do índice do SARESP, foi até 120 nas três modalidades: ciclo I, 

ciclo II e Ensino Médio. Depois, teve um ano que ela ficou zerada. Então, 

a Proposta realmente não foi entendida então nós voltamos. É o ir e vir, ir 

e vir, sempre. 

Avaliação 

externa 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Tulipa (PC1) - Eu gostei da Proposta, eu gostei dessa Proposta, desse 

pensamento de estar o estado de São Paulo todinho, estar trabalhando com 

o mesmo currículo... Tem, é claro, tem classes que andam um pouquinho 

mais do que o desejado, outras não, o aluno pode mudar que esta sempre 

dentro do mesmo conteúdo. 
Currículo 

único 

Gérbera (D) - O que eu vejo da Proposta de positivo é o fato de eu estar 

com ela em mãos, em benefício do aluno e ele saindo de uma região ele 

encontra o mesmo programa em outro local, pronto, e isso basta. 

 

Sujeitos: Diretor (D), Vice-Diretor (VD), Professor Coordenador (PC) Categoria 

Cravina (VD) - Sempre tem Propostas muito boas. Embora tenham 

anunciado como inovadora, foi como todas as outras. Tivemos muitas 

capacitações boas pelo estado, tem sempre Propostas boas. 

Inovação e 

mudança 
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APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas 

 

Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Docente 

Margarida – Português (P1) 

S – A entrevistadora  Mg – A entrevistada 

 

S – Professora, gostaria que você falasse seu nome e a disciplina que leciona. 

Mg – Margarida. Eu leciono Língua Portuguesa. Minha formação é Português e Inglês, já 

estou aqui na escola há 15 anos.  

 

S – Quanto à Proposta Curricular que foi implantada no estado de São Paulo, você participou 

dela? 

Mg – Sim. 

 

S – Você dá aula para que séries aqui? 

Mg – Aqui, este ano, estou com as sétimas e oitavas. 

 

S – Margarida, quais foram os pontos em que você sentiu mais dificuldades e no que você 

encontrou mais facilidades para a implantação da Proposta? Podemos começar pelos 

dificultadores. 

Mg – No meu caso, por exemplo, como é Língua Portuguesa, eu acho dificultosa a questão 

dos textos. Tipo de texto, o gênero de texto que é fornecido, a tipologia é aquilo mesmo, não 

tem novidade nenhuma do que aquilo que já trabalhávamos, só que agora foi especificado por 

séries, de acordo com a prova do SARESP, aquela coisa toda. Mas, assim, os textos, estão 

longe da realidade deles, entende? Poderiam ser textos mais próximos da faixa etária, da 

condição social, do bairro, da cidade, apesar de que temos textos que são muito pertinentes à 

Capital, por exemplo, e aqui não tem influência. 

 

S – Nós temos alunos que não conhecem nem o centro da cidade... 

Mg – Exatamente. É uma outra realidade, exigir de alguém, algo que ele não teve acesso ou 

preparo. 

 

S – Quanto à primeira fase. A primeira fase foi o jornal. O que você achou daquilo? Estava 

pertinente com aquilo que você estava trabalhando ou não? 
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Mg – Eu sempre gostei muito de trabalhar com texto. O jornal eu achei que estava mais 

pertinente que o caderninho, porque quando veio a prova, porque eles mandaram uma 

provinha em função do jornal, a provinha estava condizente com o jornal, duas ou três 

questões não estavam ali, mas o restante estava e já no caderninho não se percebe tanto isso. É 

tudo muito diluído em textos diferenciados da realidade, entendeu? 

 

S – Certo. Então você acha que o conteúdo, que a Proposta... Porque eles disseram o seguinte, 

que iriam avaliar como nos estávamos, como a rede estava, para que a Proposta fosse de 

acordo, condizente com a expectativa da rede, você acha que houve uma avaliação do que foi 

feito, para depois fazer a Proposta?  

Mg – Não, não tivemos tempo de opinar, foi sequencial, simplesmente veio e está aí e pronto. 

Por exemplo: o caderninho, o caderninho, no nosso caso Português, o que veio no caderninho, 

o que é referente à gramática está distante, tem um ponto ou outro, aí repete aquela mesma 

coisa, dez, quinze vezes, mas não dá uma sequência, então fica faltando e quando ele sai ele 

precisa daquilo. 

 

S – E você acha o conteúdo programático que está lá na Proposta está de acordo com o que 

você trabalharia em sala de aula? Você tem tempo hábil para trabalhar com aquilo que eles 

pedem? 

Mg – Não! Não tem como, porque a Proposta ela é feita na teoria e quando você entra na sala, 

você vai lidar com gente, com ser humano, um veio, outro não veio, outro está com dor de 

cabeça, o outro é extremamente sofrido, o outro está muito adiante, então é uma realidade 

díspare. Não existe como massificar, fazer um bloco, todos vão saber essa mesma coisa, todos 

ouvirão porque o professor vai passar aquilo, porque está sendo forçado. Nós passamos, aqui 

na escola nós estamos trabalhando e passamos coisas fora e acrescentamos mais ou menos, 

vamos equacionando de acordo com a realidade que nós temos. Mas não tem, não é possível 

aquela prática. Não dá tempo de eles responderem, eles podem até executar, porque nós 

estamos fazendo e o caderninho vai acabar e vai chegar outro, então tá, mas tempo dele 

refletir e aprender não tem. 

 

S – Você está falando uma coisa muito importante, porque existe uma grande diferença entre 

você ensinar e os alunos aprenderem... 
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Mg – Ensinar nós podemos, até passar tudo em 10 aulas, até a matéria toda, nós podemos, até 

porque é só teoria... Mas a prática, que é o que importa, são eles... 

 

S – É, você tem razão. Além desse ponto de não estar condizente, porque vocês não foram 

ouvidos, não houve uma conversa anterior com os professores, o que você daria, uma 

Proposta sua para que desse certo? 

Mg – Essa Proposta que precisa ser melhorada? Olha é difícil pensar, porque são realidades 

diferentes que se vai encontrar. 

 

S – Mas vamos falar dessa, para que ela tivesse um processo de implantação que você acha 

que seria, pelo menos, mais próximo à sua realidade? 

Mg – Olha, por exemplo, na questão dos textos que eu acho que seria importante a leitura, 

acho que mais textos, textos diferenciados, textos voltados para a realidade deles, textos de 

jornais, de revistas, poemas que eles gostam muito, principalmente nas quintas e sextas séries, 

que eles tem assim uma paixão pelo poema, é a questão da métrica que vem no poema, ele vai 

dando aquela... Isso, pra eles, no início, é muito fascinante, depois eles vão se distanciando, 

mesmo porque não existe uma sequência, a apostilinha depois não tocou, não toca mais 

naquilo, e isso vai fragmentando, ele vão se perguntando assim “pra que aquilo que eu 

aprendi?” e “por que aquilo que eu gostava eu não posso mais?” Então, porque a escola é 

assim: o professor tem que dar uma aula cativante, o professor tem que fazer ginástica, dançar 

cancã, mas tem que ser esse aqui, o ritmo é só esse... 

 

S – Qualquer dança você vai ter que dançar nesse mesmo ritmo, não importa que seja salsa ou 

que seja valsa... 

Mg – Esse não, por exemplo, esse ano aqui nós tivemos uma sala completamente diferente de 

todas as outras da escola, uma sala completamente avoadinha, terríveis todos, foi aquela 

daquele dia que a senhora esteve aqui, que eles fizeram a festa lá, mas é uma sala assim, 

totalmente unida, não tem panelinha, é uma sala diferente... 

 

S – Então o trabalho tem que ser diferente... 

Mg – Então o trabalho para eles também tem que ser diferente. Então é o mesmo professor, é 

o mesmo caderninho, mas um dia a gente ia, no outro a gente volta, um dia a gente via uma 

revista outro dia pega um jornal, aí um traz um filme, até tentar para ver o que se adequava 

aquela sala tão diferente, entende? Eu acho que tem que ver o aluno, ele é o motivo, se não 
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pra que a escola? Se você não leva o aluno ao que eles querem, eles precisam, o Governo diz 

que quer uma Educação de qualidade, mas ao mesmo tempo ele tira, por exemplo, aquele 

caderninho é feio, o caderninho não tem estética, o caderninho não tem cor (o meu de 

Português) ele não tem piada, ele não tem um joguinho, ele não tem uma palavra cruzada, 

então quer dizer, ele não tem, o que diz que é pra ter, então aquilo que tem, nós é que estamos 

trazendo, mas o tempo é aquele mesmo, entendeu? O tempo da sequência. 

 

S – Então você ficou sobrecarregada? 

Mg – Ficamos, temos que fazer, e todos temos que adequar aquilo. 

 

S – Eu, sinceramente, não vejo muito assim. Eu, enquanto professora, eu sempre fiz o que 

achava que devia, em sala de aula, porque nós temos a nossa autonomia e você como 

professora tem sua autonomia, em sala de aula. Eu penso que você não é obrigada a cumprir a 

apostila, porque mesmo a Secretaria da Educação, ela fala muito em sugestão, eu acho que 

esse compromisso vem mais da conversa do professor coordenador, e também do que destina 

ao aprendizado das crianças, porque, no fim, eles vão ser avaliados. Se o final vai ser uma 

avaliação e essa avaliação vai acarretar pra todos nós, porque ela é juntada ao mérito, então 

você fica numa situação difícil, a sua autonomia fica complicada. 

Mg – Fica complicada, mas eu tenho trabalhado com os caderninhos, todos na medida do que 

possível. Nós vamos fazendo sim, trabalho com eles todos, primeiro, segundo, terceiro, 

muitas vezes o quarto é que fica meio pendente, porque ele vem muito em cima e aí já não 

tem tempo natural pra se fazer, mas o adendo, jornal, revista, jogos, música, filme é tudo 

nosso extra, e fica sendo sobrecarregado, né? 

 

S – E essa escola, pelo que percebo, é uma escola que dá muita importância à parte do lúdico, 

do trabalho comunitário... 

Mg – Damos mesmo, aqui tem esse diferencial e também temos a sorte de ter um professor de 

Educação Artística, professor Adônis, que é muito bom, faz um trabalho muito bom, um 

trabalho diferenciado, faz atividades e a comunidade participa, faz muito bom trabalho. Então 

eu acho, por exemplo, ficar preso àquela questão ali, já tiraria o como dele fazer isso, porque 

tudo requer tempo. 

 

S – Nós, aqui no Guarujá, como você sabe, nós temos uma mobilidade muito grande, as 

pessoas vão para o Nordeste e voltam, então a gente já tem assim essa dificuldade de o aluno 
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estar cada hora em um local e essa homogeneização do currículo, pelo menos no estado. 

Como você acha que deveria ser?  

Mg – Por exemplo, o estado de São Paulo será diferenciado de todos os estados do país. Então 

o estado de São Paulo fica nessa formatação aqui, e quando chega em outros estados, não tem 

aquilo e não sabem nem o que é, o professor está procurando, levando, ou está seguindo um 

livro, ou está seguindo uma gramática, fez um planejamento específico de acordo com a 

escola ou a realidade que se apresenta, mas fica diferenciada porque ele não está trabalhando 

com o caderninho, então esse caderninho diferencia o resultado e a produção dos alunos do 

estado de São Paulo, totalmente. Não diferencia 100%, porque nós seguimos os ensinamentos 

extras, entendeu? Por este motivo. 

 

S – Os caderninhos você acha que está atrapalhando o seu trabalho, que você julgava melhor 

antes da Proposta? Você acha que era mais fácil? 

Mg – Eu acho, eu acho que era mais fácil, porque eu ia dentro de um plano que eu traçava, de 

acordo com a realidade que eu tenho, com esses alunos que eu tenho, aquela realidade que 

está ali e a gramática que é o padrão nacional, dos parâmetros curriculares, as Leis do ECA, 

aquela coisa toda, enfim, todo o aparato que existe em torno da escola, do adolescente, mas o 

modelinho não estava fechado, era um modelo que cabia à pertinência do próprio aluno, um 

referencial que ele trouxesse, agora nós acolhemos por um trabalho extra nosso, mas o 

caderninho está pronto, fechado, não depende do que eu quero nem nada. 

 

S – Outros colegas seus tocaram aqui muito na progressão continuada, o que você pensa a 

respeito disso? 

Mg – Eu acho que a Proposta em si, eu acho maravilhosa, eu acho a Proposta muito boa, mas 

eu acho que ela é para outra realidade, entende? Por exemplo, eu, particularmente, tirar um 

ano da vida de alguém, dizer: “não, você não vai seguir a sua historia porque você vai aquilo 

de novo”, é uma coisa muito forte, mas ao mesmo tempo em que você tem salas de 30, 37 

alunos, aí ele tem de ler, ele tem de interpretar, ele tem de aprender a falar, ele tem de 

aprender a pensar o que o colega pensou, ele tem que aprender a ouvir. Então vamos trabalhar 

a dissertação, por exemplo, como trabalhar a dissertação, se ele não teve o tempo pra ele 

formatar um vocabulário, pra ele forçar e forjar a personalidade dele mesmo, aí é que vai ser a 

dissertação, caso contrário não... Ele decora algumas palavras e algumas expressões e vai... se 

colar, colou, mas é diferente dele ter argumento, então, aí pelo tempo cronometrado da 

apostilinha, ela fica muito fechado e são muitos alunos na sala, por exemplo, eu acho que a 
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progressão ela é maravilhosa, mas se você tivesse menos alunos, tivesse mais tempo, não 

tivesse essa obrigação da apostilinha, porque aí você vai pegar a dificuldade de cada 

professor, digamos, vai pegar uma turma de 15, vai pegar uma turma de no máximo 20, você 

pode formar um grupo de 10, outro de 10, ou um grupo de 5, outro grupo de 5, e dar tempo 

pra aqueles alunos, mas numa sala de trinta e poucos você tem que tempo pra ouvir? O seu 

tempo pra ouvir é pequeno e sem ouvir de que adianta? Que troca, que interação? 

 

S – Cadê o diálogo, como diz Paulo Freire? 

Mg – É, cadê? Entende? Mas eu acho que a Proposta em si, ela é boa, ela é bonita, mas 

precisa ser equacionada com a realidade que se tem. Precisa encontrar um outro caminho, 

porque do jeito que está não frutifica para o aluno e, como consequência, não frutifica para o 

país... 

 

S – E nem para o professor como profissional, fica sempre aquela sensação de que não fez 

tudo o que podia... 

Mg – Fica a frustração. E aí a culpa é sempre nossa, não é?  

 

S – Eles procuram, parece que deixar sempre, ou seja, querem responsabilizar alguém! E a 

responsabilidade, a bem da verdade, eu penso que é do sistema, como você mesma falou, não 

é só nem de A, nem de B, nem de C, é um conjunto, do sistema. Mas é isso aí, professora, 

mas nós falamos até agora dos pontos dificultadores, e o que você encontrou de bom que você 

achou que facilitou o seu trabalho nessa Proposta? 

Mg – Eu acho que para eles a noção de que vai receber uma apostila, que vem e acaba em 

dois meses é um alento. Eles acham “ah, então agora vem outra”. É novo pra eles, a idade 

deles é essa, é a idade da mudança, eles estão em fase de mudança, então, quando vem um 

caderninho, e acaba e vem outro, eles já tem uma renovação, “nossa, já vem o caderninho, já 

vai vamos começar”. É uma sensação boa que eles têm só que o caderninho puxa o tapetinho 

deles, tadinhos, é mais eu acho que a Proposta em si, ela poderia ser mais bem trabalhada se 

levassem em consideração as questões dos alunos, as questões da idade, as questões de região, 

a diversificação cultural do país. A diversificação social, cultural que é importante, 

diversificação social não é o dinheiro, é o que ele viu, o que ele teve acesso, o que ele pode 

falar a respeito. Nós moramos aqui no litoral, Guarujá, no caso, eles moram aqui, é a Pérola 

do Atlântico, mas e a realidade dele? Então quer dizer, é do Guarujá, igualmente, mas a 

realidade deles é bem longe, não é? 
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S – Por isso que eu procurei fazer a minha pesquisa nas escolas de situações bem diferentes. 

Aqui nós temos uma fragilidade social muito grande, não é? É uma escola diferenciada, a 

senhora já está há quanto tempo aqui? 

Mg – Aqui já estou há oito anos. 

 

S – Existe uma fixação maior do pessoal, então quando existe uma fixação maior, a gente 

pode conversar com mais tranquilidade, porque as pessoas sabem onde estão, têm consciência 

da comunidade em que estão trabalhando, como você mesma falou. Vocês têm consciência de 

seu trabalho. 

Mg – Sim, porque não é um trabalho só de sala, começou a aula, acabou a aula, não, é um 

trabalho conjunto e eles têm essa resposta também conjunta, é uma realidade... Por isso que eu 

acho que a realidade tem que ser o norteamento da coisa... 

 

S – Tem que partir do aluno não é? 

Mg – Tem é muito bom, e aqui é muito bom, a senhora viu naquele dia a nossa efervescência 

com a aquela sala que era a dificuldade... 

 

S – Foi muito bonito mesmo, sem dúvida nenhuma e é muito bom conversar com vocês. Eu já 

tenho conversado com a diretora, com a coordenadora, com os professores e a gente percebe 

um bem-estar, as pessoas estão aqui e estão bem, estão contentes em trabalhar aqui, apesar da 

dificuldade que o local apresenta. 

Mg – Nós estamos dentro de uma favela, mas ao mesmo tempo é assim... Eu, por exemplo, eu 

me sinto muito bem, me sinto tão confortável de andar em qualquer rua, subir o morro, descer 

o morro, como eu ando no meu bairro, sem problema algum e então eu acho que isso acontece 

com a maioria dos professores aqui. 

 

S – Existe uma identificação com os alunos e com a comunidade... 

Mg – É... E a comunidade vem, participa, dos eventos. O aluno está peralta demais, não deu 

pra gente aguentar, chama a mãe, a mãe vem, chama o pai, o pai vem, um ou outro não vem. 

Não vamos dizer que vem 100% porque 100% não existe, mas, de um modo geral, são 

presentes, vêm até sem chamar. E aqui é muito bom, funciona bem. Então por isso eu acho 

que quanto mais livre fica a coisa aqui, melhor ela vai. 
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S – Colegas seus, que estiveram conversando comigo, propuseram, uma das propostas que 

eles falaram, quero saber a sua opinião, é que se a Proposta tivesse sido implantada 

paulatinamente, numa primeira série, na segunda, que talvez tivesse tido um pouco mais de 

sucesso, que não teria sido assim uma novidade, não teria aquele corte para o aluno, quinto 

ano ele passava, aí chegava no sexto ano, nesse sistema, e aí mudou totalmente o andar da 

carruagem, que você pode falar a respeito disso?  

Mg – Sem dúvida nenhuma, acho que uma coisa para começar tem que começar lá do início, a 

palavra está iniciando, então vai começar, então tem começar lá do começo, aí começou na 

sétima, começou na sexta, mudou o jogo no meio do caminho, e ninguém levou em 

consideração não só o professor e a escola, muito menos o aluno, ele já estava dentro de um 

processo e simplesmente: olha, agora daqui pra frente é assim. Então se viesse bem lá do 

início, aí vem, ele vem com aquilo. Agora se você pega ele, que já vinha de uma coisa que 

conhecia, agora vem fecha essa porta, que não tem mais, aí ficou estranho, ficou meio 

pesadinho. 

 

S – É... Professora, acho que você já me esclareceu bastante, foi muito bom falar com você. 

Você é uma professora bem consciente do seu trabalho e eu agradeço bastante a sua 

participação. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre a Proposta? 

Mg – Eu acho que a Proposta Curricular, o currículo da escola deveria passar por uma 

consulta ampla, longa, demorada, pente fino, com os professores, ou com os diretores, quando 

digo com os professores digo como um todo, e com os alunos, principalmente os alunos das 

séries finais, por exemplo, oitava, terceiro. Porque já é uma turminha um pouquinho maior, e 

está naquela fase da ilusão, da esperança, do sonho, “ah, vou terminar o Ensino 

Fundamental”, a outra “ah, vou terminar o Ensino Médio”, então o que ficou faltando pra ele 

ali, o que ele gostaria, eu acho que ele seria um referencial palpável... 

 

S – Vozes interessantes de serem ouvidas... 

Mg – Isso... O referencial palpável, porque seria dele mesmo, ele já teria passado por aqueles 

caderninhos todos, e ele teria essa visão, eu acho que talvez esse fosse um bom caminho, para 

a Secretaria da Educação, só que é longo e demorado... 

 

S – E geralmente eles querem que as coisas ocorram numa gestão só... 

Mg – Isso, e nos quatro anos não dá, e sem falar nas mudanças no meio do caminho. Se aquilo 

não era do meu partido, por exemplo, então vamos tirar... Aí não levam em consideração se 
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era bom, se funcionava, se o aluno gostava, então acho que é tudo isso, mas isso acho que 

leva tempo. Mas estamos conseguindo... 

 

S – Eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária quando nos 

apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador onde os 

gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas escolas, 

e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da qualidade da 

Educação? 

Mg – Mudanças só no conteúdo, eles fizeram algumas videoconferências e jogaram na mão 

do diretor e do professor coordenador. Quando fazíamos alguns questionamentos, eles 

também não sabiam responder. Mas, de novo, de diferente não vi nada, já passei por outras 

reformas e é sempre desse jeito, façam e pronto.  

 

S – Eu agradeço muitíssimo... 
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Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Docente 

Rosa – Português (P2) 

S – A entrevistadora  R – A entrevistada 

 

S – Professora, fale seu nome e qual disciplina que você trabalha nessa escola? 

R – Sou a professora Rosa, de Português. Fui aluna aqui na EE dos Crisântemos, estudei na 

quinta e na sexta série, estou agora trabalhando, tendo o prazer de trabalhar com alguns 

professores que deram aula para mim. Cada dia que passa aprendo mais, vou buscando 

conhecimentos com o pessoal que já dá aulas há bastante tempo. Cada dia que passa é um 

aprendizado novo... 

 

S – A respeito da nova Proposta Curricular, quais os pontos que você achou que foram 

facilitadores para o seu trabalho e os dificultadores?  

R – A Proposta, eu acho interessante, mas tinha que ter um pouquinho mais de organização, 

mais organização talvez, sabe? Porque é assim... Por exemplo, quando começa algum 

programa no Estado para a gente trabalhar, começa, talvez, muito tarde, e em todas as séries 

ao mesmo tempo, aí a gente não consegue trabalhar direito... A gente não consegue 

acompanhar quando chega no final, é assim, uma correria e não passa tudo o que a gente 

quer... Posso citar do professor auxiliar? Então, o professor auxiliar eu gostaria que fosse 

assim uma coisa do início, que no primeiro dia de aula o professor auxiliar entrasse junto com 

o professor da sala, já começasse aquele trabalho juntos, eles fizessem um planejamento 

juntos já, para a gente poder trabalhar direito com os alunos, para a gente poder dar mais 

atenção, porque são muitos, né? São 40, mais de 40 alunos, numa sala, complica bastante e a 

gente não consegue dar atenção para todos como a gente queria de quem ama a profissão e 

quer trabalhar direito, é... Depois, acho que a gente se sente até um pouco culpado, porque 

não conseguiu passar todo o conteúdo, tudo que a gente tinha planejado de passar pra eles, 

então a gente se sente um pouco culpado... Se esse professor entrasse aí junto, na falta do 

professor efetivo da sala, esse professor já dava aquela continuidade, já se faria um trabalho 

melhor... 

 

S – Quanto à primeira fase, aquela do jornal, você passou por aquela fase? 

R – Aquela primeira fase eu fiquei uma semana só, porque depois eu saí de licença. 
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S – E depois, a hora que chegou a Proposta, o que você achou? Estava de acordo com o que 

você trabalhava? 

R – Os cadernos, eu acho assim, eu acho interessante, a parte de textos assim, eu acho muito 

interessante, alguns textos eu acho uma delícia trabalhar, só que é um pouquinho cansativo. 

Nem a gente precisa falar assim “é cansativo”, os alunos já percebem assim, chega a tal ponto, 

a gente fala assim: pessoal, voltem à página 5, por exemplo, para poder responder a 20, aí 

então eles já ... dá aquele desânimo. Ele é um pouco cansativo, é interessante, tem aquela 

parte interessante, faltando bastante gramática, que a gente fica comparando um ao outro, 

assim, mas a gente acha que falta bastante gramática. Trabalhei todo o caderninho, acho 

interessantes os textos... 

 

S – E deu tempo de trabalhar tudo? 

R – Então, esse último bimestre eu achei que foi mais corrido, então a gente teve que dar uma 

acelerada, algumas coisas assim, eu achei que falta trazer, quando mandar o caderninho... A 

passar música, filme, isso talvez o Governo poderia mandar, essa parte de filme, porque nem 

sempre a gente consegue já... Tem que ser uma coisa... Foi no terceiro bimestre da sétima 

série, nós tivemos que passar filmes, tivemos que trabalhar com música, para poder encaixar 

ali nas lições e a gente teve que correr muito para conseguir isso, porque eu achei que faltou 

isso assim, chegar junto com os cadernos, essa parte de materiais... 

 

S – E os cadernos atrasaram também, não foi? 

R – Atrasaram um pouquinho, acho que foi o primeiro, não lembro... No primeiro ou no 

segundo atrasou um pouquinho e eu lembro que chegou no terceiro bimestre, chegou um 

pouco mais rápido, se não estou enganada. 

 

S – E quais foram os pontos facilitadores, o que você achou? Esses que você falou foram os 

pontos dificultadores, não é? 

R – Então, eu gosto quando a gente chega e todos trouxeram os cadernos e tem umas salas 

que gostam também, então a gente chega e diz: “olha, gente, página 17 hoje”, todo mundo já 

abre, já tem aquela coisa, todo mundo já lê junto, é como se todo mundo estivesse num 

laboratório e tivesse todos os materiais. Essa parte de leitura, quando tem bastante texto 

interessante, é legal, é boa, eu acho assim que é parte facilitadora pra gente, porque tá todo 

mundo ali envolvido, todo mundo participa, isso é bom. Eu achei que facilita bastante o 

trabalho da gente... 
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S – Os alunos gostam? 

R – Alguns alunos gostam, algumas salas gostam, quando tem que fazer assim algum 

trabalho, colocar algumas coisas. No terceiro também eles pediram revistas, aí eu pedi que 

eles trouxessem revistas, eles não trouxeram, acho que só dois ou três alunos que trouxeram, 

então essa parte, é como eu disse né, quando tem que colocar material de fora, isso dificulta. 

 

S – E, além disso, você pode apontar alguma outra dificuldade? Alguma outra facilidade para 

você?  

R – Eu acho que a Proposta, infelizmente agora, talvez no momento, tenha um pouquinho 

mais de dificuldades do que facilidades.  

 

S – Quanto aos conteúdos? Você teve que selecionar alguma coisa que foi dado ou não? 

R – Então, algumas coisas sim, foi como falei para a senhora, algumas coisas que a gente tem 

que colocar o material de fora, não tem como a gente trabalhar, porque a gente não consegue 

encontrar com tanta facilidade, né? Mas... a parte da consulta, talvez se a gente pudesse 

colocar o nossa opinião, nosso pensamento, antes de fazer esse caderno, seria interessante, 

algumas coisas que eles mandam no caderno, também acho interessante, não é o caderno 

inteiro, tem algumas coisas que chegam um pouco a cansar, não só os alunos mas a gente 

também, porque parece um pouco repetitivo, mas a Proposta em si eu acho interessante. 

 

S – Então você acha que o conteúdo estava de acordo com o que você daria pra essa 

comunidade? O texto, se você fosse escolher um texto, você escolheria os mesmos tipos de 

textos que foram trazidos pelos livrinhos? 

R – Todos os textos que consegui passar para eles, eu, particularmente, achei interessante, eu 

achei que seria difícil para eles, a gente lia, não todos de um jeito ou de outro, mas eu percebi 

que eles estavam entendendo, eles estavam ali aprendendo. Eu falava assim: “gente, agora a 

gente vai ler, depois vocês vão ler e vão colocar aí com as palavras de vocês, mas de acordo 

com o texto”. E aí cada um trazia uma coisa assim, mas eu vi que estava ali de acordo com o 

texto. Lógico que tinha alguns que davam melhor resposta, outros tinham mais um pouquinho 

de dificuldade, mas a gente vê que são alunos, que já têm dificuldades em outras coisas. Não 

só na interpretação, mas eu não acho assim que os textos eram difíceis, não... para mim, né? 

 

S – Eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária quando nos 

apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador onde os 
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gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas escolas, 

e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da qualidade da 

Educação? 

R – Olha, para mim foi diferente, achei um modo bem diferente de trabalhar com os alunos, 

que talvez no futuro possa mesmo mudar a Educação. 

 

S – Professora, eu te agradeço. Você colaborou bastante em nossa pesquisa. 

 

 

 

  



 

208 

 

 

Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Docente 

Azaleia – Matemática (M1) 

S – A entrevistadora  Az – A entrevistada 

 

S – Nós vamos conversar a respeito da Proposta Curricular do estado. Então você vai me falar 

seu nome completo e qual a disciplina que leciona. 

Az – Azaleia, eu dou aula de Matemática, e sou efetiva aqui desde 2000. Em 1998, eu vim 

para cá e me efetivei em 2000. E estou desde então trabalho nessa escola, sempre trabalhei de 

quinta à oitava série, e do ano passado para cá também comecei a trabalhar com o Ensino 

Médio.  

 

S – Você teve oportunidade de trabalhar na implantação da nova Proposta Curricular? Eu 

queria que você apontasse o que você achou que dificultou e o que facilitou a aplicação da 

Proposta, o que você sentiu na sua sala de aula, ou seja, quais foram os motivos dos pontos 

dificultadores e dos facilitadores? 

Az – Eu acho que o principal dificultador é não ter um começo, eu acho que as Propostas, não 

só essa, mas como em várias que vieram, eu acho que elas são jogadas e não trabalhadas, 

então fica difícil da gente iniciar, por exemplo, começar numa quinta, na primeira série, seria 

o segundo ano hoje, então vamos lá, você tem uma Proposta, então vamos começar do 

começo, preparar esse professor, explicar para ele como vai ser, explicar os motivos, quais 

são os objetivos, o que eles esperam dessa Proposta e começar a trabalhar aí, no próximo ano, 

vamos trabalhar o segundo e terceiro, e ir progredindo assim, né, até você chegar no nono ano 

(oitava série), e eles já virem de uma sequência, sabendo o que vai acontecer. Não foi feito 

dessa forma. Quando chegou a Proposta, foi jogada como todas as outras. Aqueles 

calhamaços de informações, mas nada esclarecedor, então quer dizer, tem lá se resumindo, 

tem as apostilas que você tem que começar a trabalhar e ponto final, é assim que muitos 

interpretam, né? Então faltou assim... Tem gente que até hoje não sabe o que fazer com a 

apostila, e se pergunta: é pra dar a apostila? É pra trabalhar em cima da apostila? Eu, 

particularmente, eu entendo que a apostila é um meio que você tem de atingir um objetivo, 

mas qual é esse objetivo? Qual foi o objetivo proposto? Alguém passou isso? Então isso eu 

acho que atrapalha o nosso trabalho e outra coisa que eu acho principal é a mudança de 

professores. Então hoje você trabalha com uma turma, aí essa turma, no ano que vem, pega 

outro professor que não pensa igual você, que não age como você, que não tem a mesma 

preocupação, a mesma didática, então isso também atrapalha. Eu tive por experiência, quando 
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começou a bendita progressão continuada, todo mundo criticou, se você ler a fundo, é uma 

Proposta maravilhosa, só que você tem que começar do início, você tem que ser trabalhada, as 

pessoas entenderem o que é essa Proposta... Eu tive a felicidade de pegar uma turma de quinta 

série e acompanhar até a oitava série aqui nessa escola, então chegou na oitava série, aquele 

desespero que eu tinha na quinta, eu tive alegrias na oitava, porque eu vi que eu consegui, 

porque eu continuei com a turma, então eu sabia onde tinha parado, o que eu tinha que 

continuar, o que eu tinha que fazer, porque eu os conhecia desde a quinta série, então é 

diferente, então agora a gente ocorre agora, tem muitos eventuais em sala de aula, Matemática 

então não tem professores capacitados, eventuais é muito difícil, esses últimos anos, que eu 

estou tendo a sorte de ter um professor auxiliar, esse ano ele tornou-se professor auxiliar, 

então a gente fez um trabalho bacana esse ano, trabalhamos juntos, ali... O Antonio, preciso 

disso aqui, segue isso aqui pra mim, era o que ele fazia... Eu tinha retorno na sala de aula. 

 

S – Professor auxiliar é aquele professor que seria o professor da recuperação contínua é isso? 

Az – Sim, ele deixou de dar recuperação contínua para te auxiliar. Na realidade, ficou mais 

isso assim mesmo. Então eu comentei com ele, esse ano eu tive muito progressos... Eu vejo 

assim, a motivação de muitos alunos que pelas dificuldades que tinham de séries anteriores, 

que a gente foi trabalhando isso de acordo com o conteúdo que a gente estava dando. Eu 

percebi até a mudança de atitudes na sala de aula, porque você via um maior interesse porque 

estava compreendendo aquilo que estava sendo falado, então isso foi bem gratificante até esse 

ano, né? Mas em questão das apostilas, eu ainda acho um dinheiro jogado fora, é muito 

material para pouca coisa, e assim, até o nível não se compara, pelo nível dos nossos alunos, 

não posso generalizar, eu acho que o objetivo da Educação é transformar numa única coisa, 

então, não dá para fazer como a Secretaria quer, não é de uma noite para o dia não, se você 

pegar a minha clientela aqui dentro do Guarujá mesmo, e pega uma clientela de Vicente de 

Carvalho, são situações diferentes, não dá pra você igualar... 

 

S – Você acha que eles não acompanham? 

Az – Não, de jeito nenhum, os meus mesmo não acompanham, mesmo porque eu não consigo 

até ir adiante, quando eu vejo que ele necessita de uma informação, o que adianta, eu posso 

até passar adiante, sem problema nenhum, só que e esse vazio que ficou, do que adianta? 
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S – Então não é uma questão de ele não acompanhar a apostila, é mais ele não acompanha o 

movimento da apostila, não dá pra dar isso hoje e aquilo amanhã, cada vez que você dá uma 

coisa, você tem que retomar é isso?  

Az – Retomar um monte de coisa, ainda que esse ano eu ainda tive ajuda do auxiliar, e a gente 

conseguiu fazer esse trabalho, por ser horário de aula, tudo, então a gente tinha os alunos ali, 

diferente daquelas recuperações que você marca um horário e o aluno nunca vem. Então essa 

participação mais ativa, desse ano, já deu uma ajudada, tanto que eu consegui ir mais além do 

que os outros anos, não consegui concluir com certeza, mas que eu avancei em relação aos 

outros anos, disso eu tenho certeza, entendeu? 

 

S – Certo. Então você acha assim, que uma das grandes dificuldades é a falta de continuidade, 

por exemplo, as crianças que estão no programa Ler e Escrever, que estão no programa de 

Matemática, você acha que esses conseguiriam acompanhar melhor, porque eles já vêm sendo 

preparados de acordo? 

Az – Com certeza. Se continuar esse trabalho gradativamente, evoluindo ano por ano. Eu acho 

que vaio dar certo. Porque hoje a gente vê, quando chega no quarto, quinto ano, muitos não 

são alfabetizados, por causa dessa mentalidade de professor, achar que diz “ah, é promovido 

de qualquer jeito”, mas porque é promovido de qualquer jeito você não vai ensinar e ele não 

vai aprender? Tá errado o pensamento e, infelizmente, a maioria pensa assim, porque foi 

assim que foi plantado. Eu acho que o problema começou com a progressão continuada, que 

nem eu te falei, a tradução de progressão continuada, foi justamente isso, promover aluno 

independente do que ele sabe, é não é promoção é progressão. Eis a dificuldade das pessoas 

entenderem a diferença. Então o que é? É uma evolução, é lógico, você vai reter o aluno, se 

ele não frequenta, se ele não participou, se ele não evoluiu, ele não progrediu, aí tudo bem... 

 

S – Aí você também chega naquilo que você falou sobre a Proposta, o aluno que está em 

progressão continuada, ele pode chegar no sexto ano, com os conteúdos do quinto ano, porque 

ele não progrediu de acordo?  

Az – É, é isso mesmo! Aí você tem que cumprir aquilo e como você vai cumprir se ele não 

tem o antes? Não tem como exigir que você cumpra! E é o que é passado para a gente hoje: 

cumprir essas apostilas. E eu não tenho como, vai ser ilusão, pura utopia dentro da minha 

realidade aqui. Eu questionei uma vez, numa palestra que teve de divulgação de veículos 

didáticos, eu acho que foi o Dante, se eu não me engano, foi na DE, ele apresentando o livro 

dele, e colocou uma situação até, de um problema, que falava de passagem de avião, aí eles 
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expondo a situação, eu levantei a mão e disse: Dizem para a gente, que temos que adaptar o 

conteúdo com a nossa realidade, eu posso então falar para o meu aluno, quantas moedas ele 

vai ter que guardar, guardando carros, para comprar uma passagem dessas de avião? Ele 

surtou lá, Sandra, ele foi até mal-educado comigo, porque não é a realidade dos meus alunos, 

a deles é de guardar carro! Como que eu vou falar para o meu aluno que a passagem de avião 

para o Nordeste é um absurdo?!? Se eu tenho que traduzir a realidade que eu trabalho, eu não 

posso falar de uma passagem de avião nesse preço para ele! Aí ele surtou ali comigo, foi até 

mal-educado na época comigo, sabe? Mas... 

 

S – Ah você falou da sua realidade, ele teria que dar uma resposta de acordo, né? 

Az – É diferente você passar um problema deste para um aluno de escola particular, que está 

acostumado a viajar, que sabe o que é um avião, do que é uma passagem de avião, do que 

esses daqui que “male male” pegam um ônibus... 

 

S – É, se você perguntar para muitas crianças daqui, como eu já perguntei outro dia, eles 

nunca foram para o centro do Guarujá. 

Az – Não foram, Sandra. Eu tive uma situação que eu vivi, de uma aluna aqui, que a mãe dela 

trabalhava em casa. Aí teve um final de semana que eu as convidei pra ir pra Santos comigo. 

Quando eu falei, já ficou deslumbradas, porque nunca tinham ido para Santos. Atravessar a 

balsa foi assim a coisa mais incrível do mundo. Nós fomos para o shopping, quando nós 

fomos pegar a escada rolante, essa menina não quis subir, gritou falou para a mãe que tinha 

medo, nunca havia subido numa escada rolante. Então, se fala assim, se você não vive isso, 

quem ouve não acredita o que você está contando, nessa época eu tinha aluno que nunca tinha 

ido para a praia, atravessado a Dom Pedro?!? Porque vive nesse mundo aqui fechado, nesse 

morro, nesse pé de morro, nessa clausura, né? Então é a realidade deles e como você expandir 

as ideias, a visão de mundo dessas pessoas, é muito difícil... 

 

S – Até o conteúdo dos problemas, das coisas citadas, já não combina com a realidade deles. 

Az – Com eles em hipótese nenhuma. Que nem uma coisa que está trazendo para a 

Matemática, a interpretação de texto, eles não conseguem interpretar o que o exercício está 

pedindo, eles não conseguem interpretar. Vamos supor “relacione as colunas”, aí você tem 

que redigir tudo, o que significa relacionar as colunas. Aí mesmo assim eles perguntam pra 

você, aí isso, tem que ligar o que a primeira coluna corresponde com a segunda. O nosso 

vocabulário está sendo cada vez mais pobre, até saiu uma vez na nova escola e eu achei 
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engraçado, porque um aluno na prova tirou zero na prova de Matemática e era um aluno que 

fazia tudo em sala de aula, aí diz que a professora chamou a mãe e o aluno juntos e falou 

assim: “olha, eu não entendo o que acontece com ele, porque olha aqui o caderno dele, tudo 

certo... e na prova ele não responde! Você vê aí ó, na continha de mais!”, Diz que o aluno 

falou pra ela “ah, mas a senhora não falou que era uma continha de mais”, porque estava 

assim ADICIONE e ele não sabia que era continha de mais. Só que era o linguajar que a 

professora usou com ele ali naquele momento... 

 

S – É ela tinha que ter passado para o linguajar superior e ela não fez essa passagem... 

Az – Tanto que eu tomo muito cuidado com isso em sala de aula, até com os meus alunos do 

Ensino Médio, eu sempre quando vou explicar alguma coisa, eu uso a linguagem formal e a 

linguagem que eles entendem, mas sempre falando: “não se esqueçam que a multiplicação é a 

conta de vezes”, “sempre que vocês ouvirem falar em produto, a gente tá falando da 

multiplicação, que é o resultado da multiplicação que chama produto”. Então eu sempre 

trabalho assim, falando, “parcelas, ouviu parcelas é adição, que é adição, é conta de mais”, 

né? Eu costumo brincar com eles, eu monto um vocabulário, falo pra eles, é um dicionário de 

Matemática, quem tiver dificuldade vai lá na última pagina e vai anotando essas coisas, 

porque esqueceu: olha! Não tem problema. É muito difícil mesmo de você conseguir esse 

progresso aqui deles assim... 

 

S – Então, pelo que eu entendi, você está apontando como dificuldade da escola a progressão 

continuada que não foi, como mais um dos nossos projetos e programas, que não foi bem 

aplicado, não foi bem implantado e nem interpretado corretamente. O que você tem a me 

dizer daquela primeira fase do jornal?  

Az – Infelizmente, eu estava de licença nesse período, eu peguei só uma parte dele. Mas, para 

eles, era mais uma novidade que estava sendo jogada. Eles acompanham, Sandra, o que você 

passar para eles, dependendo da forma que você passa, eles acompanham, só que em 

compensação, na hora de você avaliar aquilo, você vê que a mesma resistência que eles não 

tiveram, eles também não adquiriram habilidades e competências nenhuma. Eles só 

acompanharam mais uma coisa... Como que eu quero dizer, aqui a gente tem muito disso... 

Tudo que você propõe pra eles fazerem, eles não rejeitam fazer, são receptivos, só que em 

compensação não significa que eles assimilaram da forma correta que tinha que ser 

assimilado. Então é mais uma tarefa, é mais uma atividade que foi proposta, que eles 

realizaram só que não teve o objetivo que todos esperavam. Tanto que é assim, até a proposta 
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que o jornal trouxe, eu achei que foi incoerente com as apostilas. Eu já não concordo, porque 

o nível de atividades das apostilas está bem aquém do que eles têm capacidade, eles não 

conseguem acompanhar, não seguindo aquele espaço de tempo, entendeu? 

 

S – Deixa-me ver se entendi. A apostila está muito superior ao jornal? Então eles avaliaram 

pelo jornal, porque a ideia pelo menos o que foi passado para nós, para o grupo de supervisão, 

foi que, naquele primeiro momento seria um momento de avaliação para que eles pudessem 

saber a quantas andava a rede e eles retornariam com as apostilas de acordo com essa 

avaliação. Eu duvido um pouco disso, pelo prazo, entendeu? Da mesma maneira que nós 

terminamos com o jornal, na sequência já foram chegando as apostilas, não foi assim? 

Az – Ou seja, as apostilas já estavam feitas. 

 

S – Em seguida foi feita uma avaliação... de acordo com o jornal? 

Az – Que não foi porque eles não tiveram tempo pra isso.  

 

S – Porque, na sequência do jornal, nós já recebemos as apostilas e o jornal era para mostrar a 

quantas andavam nossos alunos, isso que você acha? 

Az – É isso mesmo. Tanto que o jornal ele era multidisciplinar, ele tinha contexto que você 

podia explicar que você podia trabalhar a apostila não. A apostila, ela traz o exercício como se 

o aluno já tivesse preparo pra resolver aquele exercício. E não é a realidade, porque você tem 

que ter um contexto, você tem que ter o conteúdo, você tem que trabalhar, preparar o aluno 

pra resolver a apostila e como que foi passado pra nós: Tem que trabalhar a apostila! Só que 

como tem que trabalhar a apostila? Qual o amparo que a gente pode...? 

 

S – Mas vocês não tiveram apoio do professor coordenador, da Oficina Pedagógica?  

Az – É assim, Sandra: a gente teve várias dificuldades com a coordenadora. A coordenadora 

tinha um jeito de trabalhar muito técnico de passar muitas informações, que teve bastante 

relutância por parte dos professores com ela, e fazia muito releitura da Proposta Curricular... 

Ela trabalhou... mas... 

 

S – A bem da verdade, talvez ela nem soubesse, ela teria que ler com você... 

Az – Acontecia muito isso, ela lia um trecho e a gente abria uma discussão, e ela como era 

muito entendida de leis, já foi diretora, já foi coordenadora, então, ela tinha uma visão, só que 

era difícil. Estou fazendo um curso de gestão, então eu sei como é que é, ver como gestora e 
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ver como professora! E era até bom porque eu quero pegar tudo isso como experiência pra 

mim, porque eu quero falar como gestora, mas que o professor entenda o que eu quero falar, 

né? Porque é a mesma coisa como professor e aluno, você fala achando que o aluno tá 

entendendo tudo, mas ele tem a sua forma de achar, a sua forma de pensar, então não é fácil e 

tinha esse problema. A Cida trabalhava dessa forma, aí depois veio o Marco Antonio, que 

também já era mais ativo, só que ele era mais pela cobrança, então ele cobrava mais de você e 

eu, particularmente, não tenho o que reclamar dele, porque todo o amparo que eu precisei ele 

me deu. Ai Marco, eu preciso de tal coisa, então ele ia... Ele é professor de Matemática 

também, eu tive essa afinidade com ele por ser da mesma área, agora quem não era da mesma 

área que ele, eu sei que teve dificuldades, né? Então a preocupação dele eram os resultados 

finais, então é complicado. Agora com a Sandra, ela já pegou o bonde andando, ela teve que 

intercalar entre os dois, para não ter a rejeição dos professores, eu gosto muito do trabalho, 

inclusive, dela, porque ela sempre busca sempre trazer todas as respostas que a gente precisa, 

só que é assim, limitado também, porque ela também está aprendendo e é aquilo, às vezes até 

o que vem de lá de cima pra gente já é errado, então que nem eu falo, quando chegam às 

vezes informações sobre as apostilas, o que a gente recebe? Lá de cima. Na última reunião, 

que teve o que veio: você tem que usar a apostila, eu reluto com isso, eu não tenho que usar a 

apostila se meus alunos não acompanham, eu não posso, como que eu vou usar uma coisa que 

eu sei que eles não acompanham? Então eu trabalho conteúdo de uma forma, que eu acho que 

eles assimilam melhor, que eles acompanham, daí então vamos entrar com a apostila agora, 

mas agora, tô sendo sincera, o máximo que consigo é chegar na segunda apostila e olhe lá!  

 

S – Que seria o segundo bimestre?  

Az – Que seria o segundo bimestre e olha lá! Entendeu? Ai, por quê? Porque você precisa dar 

amparo para o aluno pra ele trabalhar a apostila. Melhor aprender alguma coisa, do que nada! 

Eu ultimamente, até falo assim: fico feliz quando vejo que meu aluno já reconhece as quatro 

operações, no final do ano, e consegue fazer um ou outro probleminha básico do dia a dia. Eu 

fico contente, na realidade. Então, eu acho assim, conteúdo eu acho maçante no Estado, acho 

que a gente não precisa de tudo isso de conteúdo, acho que a gente precisa é de qualidade. De 

que o aluno realmente saiba interpretar um problema. Quando ele ver um problema, ele “ô 

caramba, tenho que fazer uma divisão aqui, eu aqui vou ter que calcular a porcentagem”, eu 

acho que é isso que a gente precisa hoje, para os nossos alunos, para conseguir um emprego 

melhor. É difícil. 
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S – Eu pude perceber, com os outros professores que eu tenho conversado, que há uma 

sobrecarga de conteúdo, porque a ideia é que todos consigam terminar a Educação Básica no 

mesmo ponto, ou pelo menos o Ensino Fundamental no mesmo ponto, mas isso não está 

sendo conseguido. Diversos outros professores, como você também aponta, o fato de não 

haver uma continuidade para a implantação da Proposta. Nós já apontamos, talvez, os pontos 

críticos, que é o material, o material foi em excesso, nos já percebemos, na Diretoria de 

Ensino, que nós não conseguimos nem mandar para a escola, vocês receberam muito posterior 

ao último bimestre o material, não foi? Então já houve essa discrepância entre o material e o 

último bimestre, que também no fundo ajudou, pelo que você está me falando, vocês não 

conseguiram acompanhar o bimestre, e nem a Secretaria conseguiu mandar o material em 

tempo hábil, não é verdade? O que vocês fizeram no outro ano? Vocês continuaram? Porque 

nós estamos no segundo ano de aplicação das apostilas. Qual foi a Proposta sua, pessoal e a 

da escola? 

Az – A minha até tive um pouco de... Marco puxou muito a minha orelha por isso, por eu não 

trabalhar a apostila do jeito que era proposto. Não adiantava eu fazer uma coisa que ia contra 

os meus princípios, se quiserem preencher as apostilas, vamos preencher. Mas só preencher 

resolve? Não resolve! Então... e aconteceu isso. O que aconteceu? Aonde se parou o ano 

passado, se parou, por exemplo, do Ensino Médio, os primeiros anos, quando chegou esse 

ano, nós entramos com as apostilas do segundo ano, aquele conteúdo ficou pra lá... Entendeu? 

Aí como eu agi esse ano? Cada conteúdo que eu fosse trabalhar no segundo ano, que 

dependesse do primeiro, eu fazia um resumo, uma forma assim rápida, para eles saberem que 

aquilo era uma continuidade dessa outra, e trabalhava o segundo ano. Então, eu fiz isso! 

Agora, e os outros? A gente não sabe como agem, porque, no meu ponto de vista, o que era o 

correto? Você parou na segunda apostila, então vamos para a terceira. Vamos dar 

continuidade e não é feito assim, realmente. Acabou isso ali, acabou, começou o outro ano, e 

vamos começar outra apostila. 

 

S – É e o conteúdo vai ficando com uns pontos em aberto... 

Az – Que nem eu, como peguei a mesma turma, eu sabia até aonde eu tinha ido e então 

quando eu ia entrar em determinado assunto, “caramba, eu preciso de tal assunto”, o que eu 

fazia? Ia naquele assunto, trabalhava aquele assunto muito antes de entrar... Um dos motivos 

de você não conseguir chegar nem na terceira apostila. Porque você tem que fazer esse 

parâmetro pra ele entender o que está acontecendo, se não você não chega. 
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S – Sobre os pontos positivos, você viu algum ponto positivo nessa reforma? 

Az – Olha, são tantos críticos que é difícil de achar algum positivo... Eu não acho que a 

Proposta seja ruim, eu acho que a Proposta tem uma valorização do ensino, da Educação, só 

que eu acho muito cedo ainda para os resultados que eles querem buscar. Que nem eu te falei, 

tem que começar assim engatinhando, a dar os primeiros passos, e seguindo, e imaginar que 

isso vai dar certo, sei lá, daqui a uns 10, 15, 20 anos, talvez, para que eles consigam igualar o 

Brasil. Eu dou aula aqui, na Prefeitura e na Maré Mansa, que é outro bairro carente. E você vê 

muitos alunos vindos do Nordeste pra cá e você vai vê, que o que estava tendo lá é totalmente 

diferente do que está sendo aplicado aqui. Até em termos de menções de notas, uns são 

números, outros são letras, outros são menções... ainda existe isso. Tem que começar assim, 

vamos falar em nível Brasil, quer igualar, então vamos começar esse ano, nos primeiros anos, 

ano que vem, primeiros e segundos, mas isso em Brasil. 

 

S – Você sentiu, como outros professores já comentaram, a falta de conversa, a falta de 

oportunidade dos professores falarem sobre a Proposta? 

Az – Bastante, porque só vem informação para a gente, mas falar, eu lembro foi em 2002, 

acho que foi, que teve aqueles cursos que a gente ia pra Águas de Lindoia, até tinha a 

oportunidade de o Chalita ouvir, o que a gente tinha pra dizer. Só que é assim, é engraçado, 

Sandra, na hora que você tem a oportunidade de falar, parece que as pessoas gostam só de 

florir... E o Chalita dava essa oportunidade da gente falar com ele, então as pessoas ficavam 

tão encantadas de estarem ali na frente do Chalita que esqueciam dos problemas que elas 

tinham que falar. Então era tudo lindo e maravilhoso, aí fica fácil né...  

 

S – Você tem razão... Mas quanto à Proposta?  

Az – Até que nem. Essa conversa que estou tendo com você, estou me sentindo bem, porque 

eu estou falando o que eu estou com vontade de falar, realmente, o que eu sinto, 

independente. Ai meu Deus, eu tenho que falar para agradar alguém? Não! Inclusive, você me 

pegou num momento de transformação da minha vida, que até a minha profissão estou vendo 

de forma diferente, porque antes... Eu caí na Educação de paraquedas, porque a minha 

intenção era ser engenheira e por causa do destino, da vida, eu acabei sendo professora. Hoje 

eu já falo que não, que é uma missão que Deus me deu, é um dom que Deus me deu, e que eu 

tenho que aprender a cada dia valorizar isso que ele me deu, o que eu posso fazer para ajudar 

essas crianças, o que eu posso fazer para passar um pouco de conhecimento. Eu, há um ano 

atrás, era daquelas professoras que não querem nada com nada, são uns burros, hoje eu tenho 
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um outro olhar, sabe assim, ah eles são vítimas da situação, né? E nós somos os instrumentos 

que estão causando isso. Tem culpado? Deve ter, alguém deve ser culpado por tudo isso estar 

acontecendo, mas se você fizer a tua parte, já minimiza bastante... Pelo menos para você, ter 

um prazer de trabalhar melhor. Eu converso muito com eles, eu falo assim, não 

menosprezando profissão nenhuma. Esses tempos agora, eu peguei os primeiros anos pra 

conversar por causa da falta de responsabilidade deles, da falta de interesse, falei, não 

menosprezando ninguém, mas por que numa firma tem desde o faxineiro, a mulher do café, 

até o presidente? O que tem de diferente, porque um é rico o outro é pobre, porque todos 

nascem do mesmo lugar, são todos filhos de Deus, todos têm a mesma oportunidade na vida, 

não vem dizer que não tem porque tem, para todos é oferecida a vida, em primeiro lugar, é 

oferecido um lar, uma família. Da forma que é conduzida tudo isso a gente não sabe, mas 

graças a Deus existe o emprego de faxineiro, por que imagina o que seria dessa pessoa se ela 

não pudesse fazer uma faxina, do que ela iria sobreviver? Se ela pode ganhar 500 fazendo 

uma faxina e pode ganhar 5000 sendo o presidente, porque que eu não vou buscar ser o 

presidente, para ter uma vida melhor, uma expectativa melhor, para ser feliz precisa disso, 

mas eu quis colocar para eles que a gente tem que ter um objetivo na vida, até ser um 

faxineiro, servir café, ser presidente, a gente precisa ter uma meta na vida. Então é esse 

conceito que hoje eu tenho, em termos de Educação. E agora começa os conselhos, é aquela 

briga, “Ah, imagina fulano ser promovido...”. Vocês ainda discutem isso, quanto ele tem de 

falta? Ele não aproveitou? Ele tem mais um ano para aproveitar, se ele não aproveitar 

problema é dele, a vida vai mostrar para ele, não adianta mais você se estressar por isso, faz o 

teu papel, a vida vai cobrar, você está lá para ensinar, está lá para cobrar, está lá para mostrar, 

mas não se estressa mais, não dá mais pra se estressar com isso. 

 

S – Para você, como ela deveria ser implantada? 

Az – Acho até que funcionaria a apostila se tivessem iniciado dessa forma. Então esse ano vão 

ser só os primeiros, ano que vem só primeiro e segundo, e irem. Talvez hoje já teria menos 

problemas. 

 

S – Você vê que interessante, entrevistei uma professora de Português no colégio Rene, que 

ela respondeu a mesma coisa que você, e acho que vocês nem se conhecem, pode até se 

conhecer, foi a minha primeira entrevista com ela e a segunda com você, e responderam a 

mesma coisa. De como a Secretaria deveria fazer essa implantação. De não preocupar-se com 
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o tempo, acredito que entendi o que você falou. Eu te agradeço muito, você nos ajudou 

bastante. 

 

S – Agora eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária quando nos 

apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador onde os 

gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas escolas, 

e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da qualidade da 

Educação? 

Az – Realmente a implantação ficou para o diretor e o professor coordenador. Eles que 

distribuíam os materiais e fizeram os HTPCs com o pessoal da Oficina. Foi quando você veio, 

não é? Mas inovador não teve, o material que foi diferente só. 
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Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Docente 

Hortênsia – Matemática (M2) 

S – A entrevistadora  H – A entrevistada 

 

S – Professora, diga seu nome e a disciplina que leciona. 

H – Hortênsia. Eu tenho licenciatura plena em Ciências e Biologia, e curta em Ciências e 

Matemática. Eu comecei em 2000, fiquei aqui até 2005/2006 e sai, depois dei aula em outras 

escolas e voltei para cá já faz dois anos. 

 

S – A nova Proposta Curricular do estado de São Paulo, você estava nesta escola quando 

estava sendo implantada? 

H – Sim. 

 

S – Quais foram os aspectos nessa implantação da Proposta Curricular que foram os 

dificultadores, e quais os facilitadores para o seu trabalho? Vamos começar pelos 

dificultadores. 

H – Olha, no caso da Proposta, eu achei que a linguagem, ela não é viável... Eles... é... parece 

que foram feitas por professores que não trabalham na sala de aula. Parece assim uma utopia. 

Eu acho que para o aluno, né? O livrinho dos alunos... eles pegam o conteúdo, o assunto, 

como se eles tivessem muita base, e os alunos têm muita dificuldade. Então, eu acho que teria 

que ser uma linguagem muito mais simples, começar do básico mesmo, passo a passo... É que 

nem o livrinho de quinta série, dos alunos, eles começam com probleminhas, mas os alunos 

têm dificuldade com a leitura, eles têm dificuldades com a ortografia. Às vezes, eles não 

sabem reconhecer as operações fundamentais, aí dificulta tudo, então acho que teria que ser 

uma linguagem mais simples e uma maneira mais detalhada. Tem aluno que lê o problema e 

ele não sabe interpretar, porque eu não sei se as pessoas que fizeram, acham que os nossos 

alunos do Estado são todos superdotados, eu acho. Eu acho que eles têm muita dificuldade 

nesse ponto. Eu acho a Proposta... a Proposta seria legal, se os alunos tivessem base, coisa que 

a maioria não tem, infelizmente! 

 

S – No início, teve o jornal, que, segundo a Secretaria da Educação, ela estaria avaliando, 

como estavam os alunos, naquela primeira fase, o que você achou? Aquele jornal foi 

compatível, deu para a Secretaria entender como estavam os alunos? 



 

220 

 

 

H – É... Eu até me recordo do jornalzinho, um jornal, que foi uma atividade que até foi 

aplicada nos alunos, né? Depois teve uma prova. Eu acho que dali já dava para o pessoal do 

Estado avaliar a dificuldade dos alunos e ter refeitos os livrinhos, só que isso, infelizmente, 

não foi feito. Agora o que eu estou notando é que, de lá pra cá, o que muda? Só a capa, eles 

vão trocando, 2010, 2011, 2012, mas o conteúdo em si não está sendo alterado. Tem 

exercícios ali que eles poderiam rever, refazer e, no entanto, não está sendo feito isso. Eu acho 

que, infelizmente, é... Mas o que eu acho é que eles deviam fazer o que nós respondemos nos 

questionários que vieram da Secretaria. Porque eles perguntam, nós respondemos, e não foi 

feito nada que pedimos. Dizem que querem ouvir o professor, para quê? 

 

S – Como você faz em sala de aula para solucionar esse problema?  

H – É, em sala de aula eu trabalho tanto com o livrinho do Estado, né? Como com livros 

didáticos, por quê? Porque quando eu pego um aluno de quinta, primeiro eu faço uma 

avaliação diagnóstica, para ver o que ele tem de dificuldade, aí eu noto, como falei, que eles 

têm dificuldades com as operações fundamentais, ai eu vou trabalhar com tabuada, coisa que 

o livrinho não trabalha, porque ele já começa de quinto ano, sexto ano em diante, então ele 

não trabalha com tabuada e os alunos não têm noção de tabuada. Eu trabalho com tabuada, aí 

eu faço uma... Como eu trabalho com alunos de quinta série, acho que tem isso lá no currículo 

antigo também, então eu tenho umas atividades bem infantis, com bonequinhos, tabuada 

embaralhada, aí eu faço essas brincadeirinhas com os alunos, esses joguinhos, para eles terem 

uma noção... Tem uns que não conseguem nem contar nos dedos, eles se perdem nós próprios 

dedinhos, aí eu falo: pessoal, vamos na tabuada no dedinho, vamos contar de dois em dois. 

Eles não têm coordenação motora, incrível, eles não têm coordenação motora, eles não 

conseguem trabalhar com tesoura, às vezes não sabem pegar no lápis... Na quinta série... Eles 

têm dificuldade, tanto que teve um ano que tive que trabalhar com tinta guache e pincel, com 

desenhos, pra eles poderem pintar, pra eles terem noção da coordenação motora. Acho que 

quando eles tiveram... Não sei se é da família, não sei se é da comunidade, eu acho que eles 

não incentivam tanto o estudo aqui na comunidade. Aí o que acontece? E tem coisas que não 

fazem parte da infância deles... Massinha de modelar, pintura, cortar papel, tesourinha, 

pintar... Então eu noto que eles não têm muita coordenação motora, então eles se perdem 

realmente, quando eles chegam na quinta série, que eu falo contar, assim, fazer alguma coisa 

nos dedinhos, então, eles se perdem, aí eu faço todo um trabalho de tabuada, de operações 

fundamentais, de probleminhas... 
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S – E o conteúdo como fica? 

H – Não é impossível, todo o conteúdo não consegue, é impossível trabalhar com todo o 

conteúdo do caderno, dos caderninhos, porque os alunos têm tanta dificuldade, tanta 

dificuldade, que o máximo que eu consigo chegar é no terceiro caderninho, no quarto eu 

nunca consigo chegar, porque até superar as dificuldades... Também não adianta você ficar 

passando de um para o outro e o aluno... empurrar, né? Passando dificuldade, vai chegar uma 

hora que ele vai necessitar de algum exercício, de algum ponto que não foi visto, então é 

preferível trabalhar com calma, para que eles absorvam o máximo que está sendo dado, e, 

infelizmente, não tem como trabalhar com aquele caderninho não, na íntegra, de ponta a 

ponta, de capa a capa. Até acho que por isso o caderninho precisa ser revisto, tirar algumas 

coisas, incluir outras... 

 

S – Você achaque a SEE precisa modificar o conteúdo dos cadernos? 

H – Uma coisa que o caderninho não incentiva em Matemática é jogos... Você não vê nas 

atividades. Ele não tem jogos... E para criança é interessante trabalhar. Ele tem até um 

“tangram”, que os alunos têm que construir, mas fora o tangram, não tem outros jogos e tem 

vários jogos que podem ser feitos, como o dominó de frações... É interessante trabalhar com 

essa parte de frações, com peças, para eles terem noção... O material dourado é ultrapassado? 

Porque tem materiais que hoje em dia não são utilizados, mas são interessantes também... 

Então tem que ter outros recursos além do caderninho, e eu colocaria alguns jogos lá também, 

algumas atividades extras... 

 

S – Você não teve nenhuma oportunidade de fazer algum questionamento sobre o que os 

professores mudariam nas apostilas? 

H – Então, de vez em quando o pessoal faz OT, eles costumam fazer algumas atividades com 

os professores. Às vezes, eles vêm nos ouvir, mas, até então, não comentaram nada sobre se 

vai haver alguma mudança... Por enquanto nada... Gostaria muito que fosse mudado! 

 

S – Facilitou, sob algum aspecto, o seu trabalho? 

H – O caderninho? Sinceramente não! Nada! Eu achava que o livro didático era bem melhor 

de trabalhar. Eu prefiro! Porque aí você põe o resumo de uma teoria, até trabalho com coisa 

muito impressa, que acho que facilita, porque o tempo que eu perco colocando o material na 

lousa, eu prefiro trabalhar com a coisa impressa. Aí eu dou o material impresso, o resumo do 

conteúdo, e aí explico e aí sempre trabalho com atividades. Tudo bem que o caderninho 
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também tem essa proposta, do aluno não copiar e só responder. Só que os exercícios, é como 

eu falei, é muito avançado para a idade deles. Tanto é que tem, às vezes, quando eles vão 

responder alguma coisa com o caderninho, eles tem que trabalhar com o dicionário ao lado. 

Tem palavras que eles não conhecem... Porque tem palavras que não faz parte do cotidiano 

deles. Eles têm muitas dúvidas. Outro dia eu falei, não me recordo qual foi a palavra, daí os 

alunos não conheciam a palavra... Procuramos no dicionário, expliquei o significado 

direitinho, aí é que eles conseguiram resolver o exercício. Porque não é uma linguagem 

acessível para o aluno. Eu gostaria que voltassem os livros... 

 

S – E os alunos, eles gostam ou não gostam de ter o caderninho?  

H – Olha, aqui os alunos... eles nunca opinaram sobre o caderninho... Tanto o caderninho, 

quanto os exercícios paralelos que eu dou, eles costumam fazer na medida do possível. Mas 

eles... Se der o caderninho, eles trabalham numa boa, desde que eles consigam trabalhar com 

o exercício, se der os exercícios, eles também trabalham numa boa... Eles não reclamam não. 

Mas foi o que eu falei o problema do caderninho, é a dificuldade de eles estarem resolvendo 

os exercícios. Porque na oitava série eles pegam um exercício, uma equação de segundo grau, 

um problema com equação de segundo grau, mas eles nem têm noção de fatoração, as 

fórmulas de Báscara, eles caem de paraquedas num exercício daqueles, eles não têm base... 

 

S – Você acha que se fosse dado paulatinamente teria dado mais resultado... 

H – ... Passo a passo... É, eu acho. O conteúdo, eu acho que está sendo assim, tudo muito 

jogado, teria que ser mais detalhado, mais mastigadinho, para o aluno do Estado. Se fosse 

numa escola particular, eu acho que funcionaria bem, mas para o Estado, não funciona teria 

que ser uma coisinha bem mais detalhada, mais fácil. 

 

S – Pelo que você está colocando, o problema está no ciclo I, certo? 

H – Sabe o que eu acho, assim, eles vieram lá da Tia. Então, era uma única professora de dava 

Português, Ciências, Geografia, Matemática, praticamente todas as matérias e eles estavam 

acostumados com a Tia, aí o que acontece? Eles caem numa quinta série, no sexto ano, aí tem 

aquela fase de transição, aí já caem na quinta com os livrinhos para História, Geografia, 

Ciências, Matemática, Educação Física, e eles não estão ainda preparados. Aí é um professor 

para cada disciplina, um caderninho pra cada disciplina, uma linguagem... Eles não foram 

preparados, então seria interessante, se fosse realmente, se a gente não pode fugir dos 

caderninhos, que ele fosse dar, desde lá no primeiro ano, que o aluno já fosse preparado com 
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o bendito caderninho, mas não, aí eles caem de paraquedas, numa quinta série, sexto ano, com 

vários caderninhos, com vários professores, eles chocam um pouco, as criançadinhas, eles têm 

um trauma... 

 

S – Você acha que chocou também aqueles que já estavam na sexta, que já sabiam, que 

tinham oito professores, essas coisas assim? 

H – Olha, sinceramente, eles só vão se acostumar realmente um pouco mais com o caderninho 

e com os professores, lá, como a senhora falou, na sexta, meados da sexta série, da sétima, 

porque eles estranham muito... Tem mães que eu noto, quando vêm aqui na reunião de pais, aí 

ela vem pra falar comigo... Boa tarde, eu sou a professora de Matemática do seu filho. Não, 

mas a senhora não é professora de Matemática do meu filho, a professora é aquela, eles 

acham que é uma professora só para todas as disciplinas. Aí eu falo: não, minha senhora, a 

partir da quinta série é um professor para cada disciplina. Então até o pai se choca, imagina as 

crianças se acostumarem com essa realidade. E ainda logo na quinta tem o caderninho, aí eu 

acho que é um obstáculo muito grande pra criança passar, superar, infelizmente. 

 

S – Eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária quando nos 

apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador onde os 

gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas escolas, 

e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da qualidade da 

Educação? 

H – Divisor de águas, não. Nós continuamos com os mesmos problemas, só mudou a forma 

de dar os conteúdos, porque agora temos que ir pelo caderninho. 

 

S – Professora, eu agradeço muito sua colaboração.  
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Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Gestor 

Lírio – Professor Coordenador (PC1) 

S – A entrevistadora  L – O entrevistado 

 

S – Qual o seu nome, professor? 

L – Meu nome é Lírio, e, no período de 2007 a 2010, eu fui professor coordenador 

Pedagógico da escola dos Crisântemos, no Guarujá. Minha formação inicial foi Matemática, 

depois fiz Pedagogia. Já estou trabalhando há quase 25anos. 

 

S – Lírio, quais foram os pontos mais difíceis, os pontos dificultadores para a implantação da 

Proposta, e aqueles que você achou que facilitaram sua implantação? Vamos começar pelos 

dificultadores. 

L – De cara, tinha uma resistência das pessoas em relação à Proposta, porque é uma coisa 

desconhecida e não estava muito bem orientada. A escola estava quase há uns oito meses sem 

coordenador pedagógico, então estava tudo muito à revelia quanto os procedimentos dos 

professores. Nós fizemos a retomada do que era exatamente a Proposta, quais eram os 

critérios que iam ter de aprovação, como ela devia se conduzir, como iria agir em função dos 

cadernos pedagógicos dedicados aos alunos e mudou-se todo o comportamento dentro da 

escola, e uma coisa que estava sendo muito fragilizada dentro da escola era o projeto 

multipedagógico. Começamos com a implantação do projeto multipedagógico e a Proposta 

veio a acrescentar dentro do projeto, porque a escola nessa parte pedagógica estava meia 

solta, então acho que houve muita resistência por parte dos professores. 

 

S – Vamos começar do primeiro período, aquele período do jornalzinho? 

L – O jornalzinho, ele até que parecia que iria ser uma coisa só de momento, anunciando que 

viria uma novidade, só que as pessoas acharam assim que era uma coisa assim light e não tão 

imposta como foi. Como a Proposta, as pessoas que foram apresentar, não ficou muito claro 

algumas coisas que falaram a princípio, na implantação no meio do caminho mudou e por não 

ter conseguido atingir os objetivos determinados. 

 

S – Você está falando das orientações... das videoconferências.  

L – Tem uma parte que é praticamente uma obrigação de seguir uma Proposta que estava 

engessada, que ela poderia ser mais flexível, o professor podia ter mais autonomia, quando na 

implantação foi colocada, “olha, vocês vão usar isso a partir de agora”, foi meio imposto. 
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S – Entendi o que você quer dizer. Depois ela até melhorou, mas no processo inicial do jornal 

foi muito impositivo, não é? 

L – E as pessoas não sabiam como lidar, porque não teve orientação específica a respeito... É 

isso, a partir de agora tem que usar isso e tem que cumprir isso... Logicamente, a resistência 

veio por causa disso. A partir de quando começamos orientar a parte pedagógica de como foi 

desenvolvida em todo o processo, eles começam a perceber que aquilo era interessante. A 

unificação de um mesmo ensino para todo estado era muito importante, então seguisse a 

mesma linguagem, evitando-se que tivesse problemas de transferência de uma cidade pra 

outra, o aluno ficava sem conteúdo, os conteúdos estavam diversos, apesar de ser o mesmo, 

mas cada um tinha um segmento e aquilo fez uma unificação então é uma parte que foi muito 

positiva. Então, depois de bem orientado, o professor começou a trabalhar melhor com os 

cadernos. 

 

S – E nas orientações para os HTPCs que vinham já preparadas nos módulos. O que você 

achou? 

L – Achei bom, porque é assim eu tinha outro conhecimento, eu já trabalhava como auxiliar 

pedagógico, estava mais preparado para entender e tinha um melhor relacionamento para 

cobrar do professor, porque não era uma imposição, era uma cobrança amigável, mostrando 

uma discussão do que poderia ser colocado nas situações junto ao aluno, porque o foco 

principal nosso lá é o aluno ... Isso ficou muito claro. 

 

S – É foco, eles colocam por diversas vezes nas orientações, que era uma escola aprendente. 

L – Que se torna o seu próprio protagonista. É o fundamento atual... 

 

S – Então você achou que, como ponto dificultador, você indicou apenas esse processo 

impositivo no começo, que poderia ter sido mais bem esclarecido... E quanto ao conteúdo da 

Proposta, por exemplo, professor de Matemática, ele achou que estava bom para as séries, o 

que o professor achou?  

L – A minha opinião é assim: tinha conteúdos que estavam muito fora da realidade, porque 

quando era a parte única, cada situação é diferente, nós como estamos no litoral, as nossas 

necessidades de ensino são diferentes de uma pessoa que está em uma cultura agrícola do 

interior, então nós temos a parte de mar, de pesca, alguma coisa que não atrapalha aqui, mas 

quando tinha que se juntar ao outro e às vezes tinha uma atividade, assim, tinha uma 

plantação disso, alguma coisa, numa fazenda, assim... Não tinha nada a ver, então a realidade 
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nossa é outra, não é uma parte agrícola do estado, essa diversidade demorou bastante para as 

pessoas entenderem e fazer uma adaptação. 

 

S – Então seriam as atividades que são propostas, não é? Você percebia que não eram 

adequadas. Você orientava os professores para que mudassem? 

L – Sim... Porque, a princípio, a ideia era que só tinha que trabalhar com o conteúdo que o 

Governo havia determinado, no segundo momento era o conteúdo mais o livro didático, e o 

terceiro momento já era mais flexível, você pode ter a mesma competência e habilidade, com 

outro recurso que não era o que estava sendo colocado aqui, na sua apostila, no seu roteiro, 

então você pode usar alguma coisa que contemple os mesmos resultados no final. 

 

S – Vocês responderam muitos questionários, não responderam? Vocês tiveram alguma 

resposta disso?  

L – Não! 

 

S – Isso foi só uma pesquisa feita pra eles e você acha que essa atitude, que eles modificaram, 

foram abrandando as exigências, pelo que você está me relatando, aliás, você é o primeiro a 

tocar nesse assunto, porque primeiro veio impositivo, veio mesmo aquele jornalzinho, quando 

vieram com a Proposta, também veio de uma forma impositiva, o professor tinha que usar 

aquela Proposta, aquele conteúdo e aquele caderno didático. Eu me lembro que participei das 

Oficinas Pedagógicas na época, e acompanhei muito os professores coordenadores nas suas 

HTPCs, os professores reclamavam muito do tempo, que não dava tempo, que a escola estava 

exigindo. Você percebeu na sua escola uma exigência por parte da Direção para que 

cumprisse aquele... 

L – Não, porque também, quando eu comecei a trabalhar na Proposta com eles, eu trabalhei 

com um objetivo mais light, porque não adianta impor em uma escola que é no meio de uma 

comunidade, uma grande comunidade, lá não adiantava querer chegar com um discurso 

impositivo, porque aí não ia conseguir nada, porque os alunos não iriam ver a necessidade da 

Proposta, abordamos um outro caminho de interação, de uma interdisciplinaridade com os 

alunos, e juntamente com a Proposta dentro de um consenso com os professores, a gente 

começou a estipular metodologias diferenciadas, aplicação de simulados, que não ocorriam na 

escola até então, o projeto único de todo o bimestre, ter uma prova única para as séries, casos 

que tinham, vamos supor, uma quinta série, toda a quinta série é um professor diferente, os 

quais tinham que dar a mesma prova, porque provas individuais em cada classe não 
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contemplam o todo de uma série, como deveria ser... Aí a mentalidade começou a mudar, 

porque os professores perceberam a necessidade de conversar com seu amigo, para ver onde 

que ele estava, para poder fazer uma elaboração de um simulado, uma prova única, então teve 

um diálogo mais aberto, porque até então não estava sendo proporcionado, nem lá na minha 

escola, nem em outra, essa abertura do diálogo entre os professores... 

 

S – E quanto à Secretaria, você se sentiu cobrado alguma vez, pela Secretaria, nos inúmeros 

questionários on-line, que você teve que responder, você se sentiu cobrado, do conteúdo, 

naquele determinado tempo? 

L – A gente sentiu o que era cobrança no final, na avaliação SARESP que eles faziam. Aí 

estava a cobrança. Era o resultado da escola como um todo, mas era um resultado 

individualizado. Se você quisesse trabalhar pra mudar aquele resultado, caso contrário as 

orientações do caderno, não era possível mexer naquilo não, e a gente sentiu isso na pele, e 

teve que haver uma mudança de comportamento na escola, pra poder utilizar o material. 

 

S – Eu conversei com diversos professores, de Português e Matemática, tanto da Escola Paulo 

Clemente como da Escola Rene, e todos assim, sem exceção, reclamavam do tempo, que eles 

não conseguiam seguir o conteúdo bimestralmente. 

L – Ah sim... Então esse caso, como houve a imposição da Secretaria da Educação, aí o que 

aconteceu? Quando eles tornaram o processo um pouco mais próximo ao professor, porque 

foi percebido que eles não conseguiam dar todo o conteúdo dos cadernos anuais. Ocorreram 

vários problemas, primeiro: os cadernos chegaram depois de determinado bimestre, teve 

muito problema de logística, de entrega, então muitas escolas trabalharam dois bimestres sem 

ter o material, então toda a Proposta foi boa, só que a uma logística equivocada, na hora de 

entregar então o que aconteceu, geralmente tinha professores que ficaram dois cadernos no 

bimestre até o fim do ano, por falta de desconhecimento de como trabalhar com aquilo, então 

eles não cumpriam todo o currículo, eles faziam parte, alegando que a classe não teriam 

condições de ir pra frente. 

 

S – Mas é... Eu soube também, que nessa escola mesmo, foi procurado em outras escolas, pra 

trazer o material pra resolver esse problema de logística, mesmo assim o professor ficava só 

naquele conteúdo, naquele conteúdo e não dava nada? 

L – Olha, tinha alguns que até falavam que usavam, mas quando você ia ver, acompanhar 

mesmo a sala, eles não estavam usando mesmo, né? Porque eles não conseguiam dominar os 
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conteúdos dos cadernos. Faltou assim muito a condição do professor para a utilização do 

material. Como coordenador, eu tinha uma noção de Matemática, mas as outras disciplinas eu 

não conseguia acompanhar assim se o professor estava cumprindo com todo o conteúdo ou 

não, podia estar até registrado no seu diário, mas não sabia se ele havia aplicado não. 

 

S – A forma que a Secretaria encontrava para verificar a implantação era no SARESP e 

cobrava como se o professor tivesse dado naquele ano, todo aquele conteúdo. 

L – Não havia uma preocupação com o aluno, se ele aprendeu aquele conteúdo ou não. 

Acreditava-se, então, que se ele tivesse acesso aquele conteúdo mais a orientação do professor 

ele iria conseguir isso, mas tem um problema muito de formação do aluno. No Paulo 

Clemente, nos tínhamos as classes de quinta série em diante, então vários alunos oriundos do 

ciclo I da Prefeitura tinham uma dificuldade muito grande de alunos mal alfabetizados, então 

tinha que fazer um retrabalho de alfabetização desse aluno para poder dar continuidade aos 

estudos. 

 

S – Com relação ao SARESP... A gente sabe que o SARESP está ligado ao bônus que nós 

recebemos... O que você tem a dizer sobre isso? 

L – Olha, acho que é uma maneira muito errada de medir a didática do professor, ou seja, o 

professor é avaliado, às vezes, não e pelo conhecimento que ele tem, mas pela didática que ele 

tem de transmitir o que ele sabe. Na minha opinião, tem muitas pessoas que são mestres em 

Educação, mas na sala de aula eles não conseguem transmitir os conteúdos, eles são mestres 

para eles mesmos. Então, na parte didática, tem que ter muita orientação ao professor, como 

ele vai transmitir o que ele sabe para o aluno, que é uma coisa que não é muito levada em 

conta. Coloca-se qualquer professor, na atribuição de aula, que aparece ou por pontuação ou 

não, ele pode ter atendido na área, mas ele é ruim de didática, mas ele tem indisposição com 

aluno, mas ele tem pontuação e ele tem garantido que ele continue em sala de aula, na falta de 

professor, então qualquer um pode eventualmente substituir, acaba substituindo por um 

bimestre ou mais, professor de uma matéria específica, sendo que aquele professor que está 

substituindo não é nem habilitado naquela disciplina, principalmente na área de Matemática 

ou de Português, depois não adianta querer que depois aquele aluno acompanhe aquele 

processo educativo, ele tem uma defasagem muito grande. Dificilmente ele consegue retomar 

isso. Hoje em dia, até acho que retoma em algumas situações, né? Mas vai dificultando... A 

falta de professor, porque qualquer coisa as pessoas mudam de setor de trabalho, porque é 

mais vantajoso, então, geralmente, as pessoas que não têm condição, que dependem daquilo, 
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então é muito dificultoso colocar pessoas sem preparo profissional para atuar junto ao aluno, 

eles têm que ter uma remuneração muito melhor. 

 

S – E as capacitações em serviço?  

L – Isso está acontecendo agora, em 2013, pela primeira vez, então numa Proposta feita em 

2008 e passados cinco anos, agora que eles estão capacitando os professores pra trabalhar 

nessa. Há uma defasagem de cinco anos. Então o que aconteceu, quando foi colocado, toda 

essa parte do currículo, não poderia tirar os professores de sala de aula, porque não teria como 

substituí-los, toda a capacitação era feita através do coordenador, então o coordenador tinha 

que fazer essa adaptação no HTPC, que agora é ATPC, não vai mais dar mais conta, o 

professor que é de Artes e perdia uma Coordenação, ele não vai mais saber as partes 

específicas de Matemática, de Português, de História, por mais que ele seja treinado, ele não 

consegue passar isso pra todo o colégio. Então, a formação do professor está ocorrendo só 

agora, começou com Português e Matemática, que nós fizemos, e, a partir do mês que vem, 

nós vamos passar para os professores de Ciências. Então agora que os professores estão 

saindo para os encontros presenciais. Matemática e Português foram três encontros... 

 

S – A gente imagina, ou vocês têm algum dado estatístico que foi de acordo com a Proposta 

que eles começaram a fazer esse tipo de coisa? Eles sentiram o problema depois da 

implantação do novo currículo, perceberam que os professores não estavam preparados na sua 

formação e deram início a essa escola de formação? 

L – Pelo que eu sei da história, que a gente acompanha, eu tenho um contato na Diretoria de 

São Paulo, com a mudança de Governo, todas as pessoas que fizeram a implantação do 

currículo, elas saíram, e a proposta inicial, pelo que a gente ficou sabendo, era acabar com 

essa parte de escolha superficial e com os cadernos dos professores, só não acabou, agora o 

pessoal da Educação estava contra e eles queriam acabar, os dirigentes, segundo fui 

informado, pediram pra que desse continuidade, porque se não a coisa tinha acabado de uma 

vez, ia começar uma nova reformulação de novo. Então, como eles falaram no nosso último 

encontro, eles estão trocando a roda, com o carro andando... Então, eles estão tentando dar 

uma ajeitada pra que a coisa funcione, sem parar todo o processo. Por isso que está essa 

corrida toda... 
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S – Controlar esses problemas, dar o currículo oficial e ir modificando gradualmente é isso? 

L – Aí mostrou-se o que estava mal, o que estava por trás do currículo, as coisas que não 

foram faladas ao longo dos cinco anos, agora tinha que ser faladas. 

 

S – É mais um problema político? 

L – É, na mudança você fica... Como foi no outro partido, se fosse o mesmo partido, com 

certeza teria sido diferente. 

 

S – No Brasil é de praxe isso, cada vez que muda o Governo, muda tudo, eles esquecem tudo 

o que o outro Governo fez...  

L – É isso mesmo. 

 

S – O que você tem a dizer mais sobre a implantação? 

L – Sim, uma vez aconteceu uma coisa assim muito gozada, vou te falar, nós tivemos uma 

formação, acho que no final do ano passado, chamaram as pessoas de Matemática, para um 

seminário lá na USP, e a gente sabe que toda a Proposta de Matemática foi elaborada por um 

pessoal lá da UNICAMP (aliás, toda a Proposta foi elaborada pelo pessoal da UNICAMP). E 

o pessoal da USP, ficou bem claro para mim, como eram pessoas inteligentes, o pessoal ficou 

assim numa fileira, porque eles não foram em nenhum momento convidados a participarem 

do processo enquanto USP, então quando chegaram lá na no ano passado, eles falaram: não, 

vocês tem que se rebelar contra esse caderninho, porque não é bom, não sei o que, o nosso é 

melhor, a Proposta deles é melhor. Aí eu pensei assim, demorou tanto para fazer o negócio 

quase dar certo, e agora para tudo e começa outro. Aí foi quando a fala do professor Paulo, 

falou dos dirigentes que era pra continuar, se não ia mudar tudo de novo, foi o que a gente 

sentiu. O pessoal da USP, percebe-se que eles também não concordam com a situação de 

aprendizagem colocada na Proposta, acho que as dúvidas de muitas pessoas foram as mesmas, 

a gente foi tendo um monte dificuldades, quando se pega um aluno que está num local 

adequado ele acompanha bem, mas pra retornar conteúdos para alunos que têm defasagem é 

muito complicado... 

 

S – Você achou difícil, enquanto coordenador, nessa fase de implantação da Proposta? 

L – Olha, eu achei, porque os professores eles falam com os coordenadores como se fossem o 

próprio Governador ou o Secretário de Educação. Então eles acham assim, falando com a 

gente, a gente vai resolver o problema deles, então é a gente pode nem saber muitas coisas, 
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mas quando é da nossa governabilidade, a gente consegue atingir alguma coisa, mas o que não 

é nosso, infelizmente a gente não pode ajudar. 

 

S – Você praticamente já elencou bastantes pontos dificultadores e pontos facilitadores. Eu 

vou fazer uma última pergunta, e depois você vai falar o que quiser. Você acha, hoje, que 

depois de passados cinco anos, que a Proposta ajudou alguma coisa no aprendizado do aluno? 

L – Sinceramente, eu acho que sim, porque colocou todos os professores num único objetivo, 

dentro dos mesmos moldes, porque antes a coisa era um pouco largada, cada escola tinha um 

tipo de agir pedagogicamente, eu acho que isso interfere num todo, porque nós não sabíamos 

o conteúdo do SARESP, então as pessoas não sabiam nem pra onde ia a avaliação. É 

importante que o caminho seja traçado. Então, acho assim, nós temos que usar parâmetros 

internacionais, nós não somos só bairristas, nós somos cidadãos do mundo, hoje em dia, e 

então, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo todo, nós temos 

as nossas especificidades aqui do Brasil, mas não é por causa disso que a coisa tem que 

acontecer de uma forma que afete nossos alunos... Nós estamos num mundo globalizado. 

Quando surge a tecnologia, que todo mundo tem acesso bem fácil hoje em dia, ainda mais na 

nossa região, portuária, então a gente não se preparou para o que isso ocorresse. Eu acho que 

a gente tem uma dificuldade muito grave de ensino, na nossa região litorânea, acho que até 

por ser caiçaras as pessoas são um pouco mais tranquilas, porque tem um bar, e qualquer 

coisa é muito mais presente na praia do que ficar estudando, mas o que compromete muito a 

não fixação de algumas coisas importantes é não ter o mercado de trabalho para as pessoas 

que vão se formar depois. Então nós não temos indústrias, nós temos um comercio muito 

forte, mas é diferente de uma formação industrial acadêmica, o comércio não exige tanto da 

capacidade do aluno como a indústria. Se tivesse uma indústria de aviões ou alguma coisa, as 

pessoas tinham um foco, porque ia ver tecnologia para ser utilizada em algum lugar, aqui, e 

pra usar no comércio e as pessoas não acham que é tão importante. Então os alunos chegam e 

diz: “ah, mas pra trabalhar no comércio não preciso aprender tanta coisa”, então acho que isso 

é um dificultador, você não tem um grande movimento no mercado de trabalho para os nossos 

alunos.  

 

S – Você acha que isso vai se modificar com o Pré-Sal agora? Apesar de que só encareceu a 

nossa vida, algum que já se instalou aqui...  

L – Só encareceu a nossa vida, a gente não vê um resultado mais expressivo, não modificou 

em nada a Educação, não estão preparando as pessoas para nada, eles estão preparando para 



 

232 

 

 

as pessoas que vêm de fora, não para os próprios moradores. Então a gente vê que cada prédio 

que esta sendo construído é de alto padrão, não são para os professores e nem para os alunos. 

Tudo é alto padrão, então os alunos que são mais carentes, estão sendo excluídos da escola, 

eles vão sair daqui, então eles não conseguem pagar aluguel, eles não conseguem mais 

condições de moradia na própria cidade. Então eu percebo, por exemplo, nos alunos de 

Santos, os alunos carentes, eles estão mudando para a Praia Grande, porque eles não 

conseguem pagar aluguel aqui, há uma evasão de alunos, justamente porque eles não estão 

conseguindo morar aqui.  

 

S – É um dado interessante. Nós podemos falar com liberdade disso, porque nós estamos 

vivendo o problema no dia a dia.  

L – Acho muito importante, acho que é assim, qualquer coisa tem que passar pela mão de uma 

formação profissional antes, para atingir um objetivo, colocar objetivo sem colocar uma 

qualificação, não vai resolver o problema. 

 

S – Mas eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária quando nos 

apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador onde os 

gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas escolas, 

e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da qualidade da 

Educação? 

L – Até agora não vimos nada disso. Porque se você quer alguma coisa, um resultado 

imediato no ensino, tudo é muito imediatista, mas a gente sabe que o ensino é um processo e 

um processo não é resolvido do dia pra noite, tem todo um percurso a ser percorrido pelo 

aluno e tem que criar condições do aluno se recuperar de algumas situações, e o processo que 

nós temos hoje não favorece a isso, ou o aluno pega alguma coisa, ou ele acaba se excluindo, 

acaba desistindo mesmo, por não acompanhar. Não percebi nenhum divisor de águas, e não 

vejo como inovador, pelo menos até agora. 

 

S – É isso aí, Lírio, você já me ajudou bastante, muito obrigada... 
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Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Gestor 

Petúnia – Professora Coordenadora (PC2) 

S – A entrevistadora  P – A entrevistada 

 

S – Você vai iniciar falando o seu nome e quanto tempo você trabalha aqui.  

Pt – Meu Nome é Petúnia, trabalho nessa unidade já há quase 20 anos, um bom período em 

sala de aula, estive na Coordenação o ano passado, retornei para terminar o probatório. Agora 

estou na Coordenação, sou professora de Geografia. Como professora, eu acho muito bom, 

tem bastantes recursos, porém o que atrapalha é o fato de não ser uma unidade só, um livro só, 

com os quatro volumes, a gente fica esperando chegar e às vezes demora, e às vezes quando 

chega não chega pra todos os alunos... 

 

S – Petúnia, quais foram as dificuldades e facilidades que você encontrou enquanto 

coordenadora na implantação da Proposta, não como professora de Geografia. Você, como 

coordenadora, na hora que você ia fazer os seus HTPCs, que vinha a Oficina Pedagógica que 

também participou, o que você sentiu? Quais foram os pontos facilitadores e os dificultadores 

que você enfrentou? 

Pt – Enquanto coordenadora, as dificuldades que eu encontrei foi pela falta mesmo, faltava 

caderninho... Apesar de que, da melhor maneira, eu corri nas outras escolas pra buscar os que 

faltavam. Fui na DE buscar os caderninhos dos alunos e alguns pontos como coordenadora de 

tentar fazer... Existe sempre uma resistência por parte do professor, né? Tentei mostrar que 

era necessário, porque eu analisei esses caderninhos e eu percebi que existia uma finalidade 

dentro deles, o que tinha em Geografia, por exemplo, tinha em Ciências, um volume, numa 

unidade de Educação, em situação de aprendizagem 3, por exemplo, então uma matéria estava 

ligada à outra (eu tentava passar para os professores). Então, num momento que um só 

professor deixasse de usar o currículo, era como se fosse um efeito dominó, se um não usa, 

caem todas as peças, tem que ter um pensamento conjunto, a gente tem que trabalhar o 

coletivo e não o individual. Então é assim, naquela época, foi esse período, o uso do currículo, 

foi esse assim o ponto negativo, trabalhar bastante com os professores no fato da necessidade 

de usar, mas, no geral, digamos assim, de oitenta a noventa por cento, eu tive situações boas, 

porque me procuravam, tiravam xerox quando não tinha apostila. A gente tem o scanner, que 

escaneavam matéria, passavam, de uma certa forma foi proveitoso, foi para mim, até hoje eu 

não vejo, claro, precisa melhorar, bastante. Pra mim o que melhorava era a quantidade, e se 

for num volume só, acho que diminuiria bastante o trabalho do professor, do que receber todo 
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o bimestre. E a questão assim do... por exemplo, uma disciplina que você tem no Ensino 

Médio duas aulas por semana, o professor às vezes não consegue dar quatro situação... uma 

questão de tempo. 

 

S – Não está adequado o tempo ao conteúdo... 

Pt – Não está dando tempo, não está batendo, está dando diferença. Então, por exemplo, 

voltando à minha disciplina, no caso Geografia, com Fundamental, com quatro aulas 

semanais, do tranquilo pra você trabalhar o volume um, dois, três, dentro do período, mas 

agora a mesma disciplina no Ensino Médio com duas aulas por semana, você consegue chegar 

na situação dois, assim, com muito sacrifício. Porque se as aulas tiverem, aula dupla, por 

exemplo, e se for sexta-feira que vem menos, independe, mas faltou aquele dia, perdeu a 

matéria e pronto, fica difícil de recuperar, porque você tem um prazo, você tem que trabalhar 

aquilo ali, e se toda vez acontecer um imprevisto e você tem que voltar, você não alcança 

mesmo o término da apostila. Eu acho assim que nesse sentido, teria que ter assim um estudo 

diferenciado, para as séries, no caso o Ensino Médio, são duas aulas semanais, a carga horária 

então, diminui a quantidade de situação de aprendizagem no caso, pra poder dar tempo de 

você trabalhar. Foi o ponto negativo que eu acho, que eu senti, porque eu tenho as duas 

visões, como professora e como coordenadora. 

 

S – A sua opinião é muito importante para nós. Você não sentiu nenhum problema mais grave 

da resistência ao novo? À mudança? Nenhum professor, que tenha se negado a fazer... 

Pt – Não nunca tive nenhum problema, graças a Deus. O único problema que eu tive assim, 

também não acredito que seja assim tão grave, desde que esteja trabalhando conteúdo da 

Proposta. Eles achavam assim, que de repente uma questão, uma atividade, estava assim 

muito puxada, então, o que eles faziam? Pegavam o conteúdo da Proposta e mudavam a 

atividade, eu falei: então tá ótimo, vocês usando o conteúdo, pra mim é o que interessa, a 

forma que você vai trabalhar esse conteúdo, aí fica com você, mas que você tem que trabalhar 

esse conteúdo de qualquer forma, até porque toda a avaliação, do SARESP, até as nossas 

provas diagnósticas, o nosso provão, nosso simulado, tudo é colocado em cima do currículo, 

então se você fugir desse conteúdo, você está prejudicando a sua sala de aula. 
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S – E falando do SARESP e o que você percebeu, dos resultados que você já pode avaliar do 

SARESP, teve uma melhoria dos alunos? Quanto à aprendizagem deles, houve alguma 

superação? 

Pt – Dona Sandra, assim, a gente avaliar de um todo, fica um pouco difícil, porque tem muita 

diferença de um ano para o outro, porque a gente recebe muitos alunos de outras escolas, de 

Prefeituras que não trabalham, cada ano há sempre um desafio. O resultado do ano retrasado 

foi bom, o ano passado teve uma queda e nós estamos trabalhando em cima desse diagnóstico, 

estamos trabalhando em cima dos pontos que foram encontrados maiores dificuldades para 

que a gente consiga esse ano corrigir nossos erros, buscar nossos acertos. Eu, enquanto 

coordenadora, eu dei o que podia, eu fiz o possível e o impossível, participei das OTs, fiz a 

capacitação com os professores, pedi ao pessoal da Diretoria, dos ATPs, pra vir fazer as 

Oficinas, dentro da minha condição eu fiz... 

 

S – Mas dentro do seu sentimento, o que você achou dos alunos? 

Pt – Eu estou achando que está melhorando, viu? Agora nós estamos com projetos 

interessantes que motivam, projeto de leitura, projeto de escrita, também nós vamos ter o 

professor auxiliar, que é a residência educacional, que acho que vai dar... 

 

S – Mas voltando aos alunos, voltando ao trabalho que os professores realizaram com os 

alunos, na nova Proposta, eu sei que você não fez nenhuma pesquisa científica, nem o 

resultado do SARESP mostrou isso, mas pelos que você observou em sala de aula, você acha 

que os alunos melhoraram? 

Pt – Eu acredito que sim. Eu percebi um crescimento, até porque eles perguntam, eles são 

mais críticos, eles procuram saber, a gente pede pra eles fazerem pesquisas, a gente vê 

professor trabalhando com currículo, com data show, dentro do conteúdo, faz com que o 

aluno tenha maior interesse. Eu acho que eles estão evoluindo sim, esse ano eu acho que os 

nossos esforços, aquilo que a gente busca vai ser bastante positivo, se depender de mim...  

 

S – Eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária quando nos 

apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador onde os 

gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas escolas, 

e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da qualidade da 

Educação? 
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Pt – Sandra, eu acho que eles querem sempre fazer algo que seja diferente, acredito que até 

seja mesmo para melhorar a qualidade da Educação, ou mesmo só para dizer que neste 

Governo foi melhor que o outro, mas não acho que seja uma grande novidade. Veja a nossa 

matriz curricular, continua a mesma, o que mudou foram os conteúdos. Não acho que teve 

grande resultados pelo menos até agora. 

 

S – Obrigada, professora, você me ajudou bastante. 

 

 

 

 

 

  



 

237 

 

 

Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Gestor 

Dália – Vice-Diretora (VD) 

S – A entrevistadora  D – A entrevistada 

  

S – Professora, você pode dizer seu nome e há quanto tempo você está na Vice-Direção da 

escola? 

D – Meu nome é Dália, eu sou vice-diretora da escola. Tem mais ou menos uns três anos que 

estou na Vice-Direção. Minha primeira formação foi em Letras. 

 

S – Sobre os pontos que você sentiu dificuldade enquanto gestora e os que você sentiu 

facilidade. Vamos começar com os dificultadores, que são os mais evidentes.  

D – Eu vou começar, Dona Sandra, pelo que eu sentia dos professores, o que eu sentia deles 

em relação à Proposta. Alguns, na grande maioria, eles eram muito reticentes, de não aceitar 

mesmo aquilo que estava escrito, que estava sendo proposto ali. Uns reclamavam por achar 

complicado demais, que os alunos não iam assimilar, outros achavam que era pouco demais, 

acharam que estava limitando a liberdade didática deles, que estaria influenciando. Eu acho 

que de ter que cumprir as regras, isso foi o que eu senti, eu senti muito, foi muito forte. 

 

S – Os professores aqui todos são bem antigos? 

D – A grande maioria. Tem uns 80% são professores antigos... 

 

S – Já tinham conteúdo, que eles já trabalhavam e eles sentiram resistência a essa mudança?  

D – Bastante... Bastante... Continuando ainda nos pontos negativos: a falta do material, 

porque não chegava completo. Sempre faltava alguma coisa, vamos supor: nas quatro oitavas, 

vinham para as três oitavas, ou para as três oitavas e meia, aí ficava faltando um pouco, ou 

não vinha o caderno para o professor, aí eles reclamavam porque tinham que entrar na internet 

para baixar o conteúdo e não conseguiam... Então acho que esses foram os pontos mais... 

 

S – Ah, problemas de distribuição de material? 

D – Exatamente, distribuição de material. 
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S – E esses problemas foram resolvidos de que maneira? Vocês foram até a Diretoria? 

Trocavam com outra escola? 

D – Isso... Exatamente isso. Nós conversamos com alguns colegas de outras escolas que 

tinham recebido a mais... Acho que é isso mesmo, problema de distribuição. Os que haviam 

recebido a mais, a gente conseguiu e também avisamos a Diretoria de Ensino, nosso 

coordenador, para estar nos ajudando a resolver, mas nosso problema foi sanado. 

 

S – Então vamos ao problema de resistência quanto ao conteúdo. Os professores resistiram ao 

conteúdo porque era novo ou porque eles tinham alguma dificuldade de implantar, problema 

de tempo? Você lembra disso? 

D – Alguma coisa eu lembro sim. Tudo que é novo causa um certo temor. Então algo novo, 

algo que tá chegando então, o medo da mudança, você tá acostumado com alguma coisa, aí 

chega algo novo, “nossa, meu Deus, que é isso?”, vai mudar, agora vai mudar, o que vai 

acontecer, né?  

 

S – Isso mesmo, é a resistência à mudança, ao novo.  

D – Acredito que, quanto aos pontos negativos, foi isso mesmo, Dona Sandra. Exatamente 

isso. Agora os alunos, eles receberam bem a Proposta. Foi recebida muito bem a Proposta 

aqui, pelos alunos. Apesar desse medo, dessa rejeição no início, todos trabalharam com a 

Proposta, todos trabalharam com ela. Acho que isso entra um pouquinho nos pontos positivos. 

Todo mundo fez, apesar de reclamarem, porque no ser humano isso é comum, eles 

trabalharam com a Proposta sim. E houve resultado, houve resultado. 

 

S – Vocês tomaram alguma atitude enquanto grupo gestor para animar, para motivar os 

professores, na implantação?  

D – Chegavam os caderninhos, passávamos para o coordenador e o coordenador distribuía 

para os professores. Nós deixamos para o coordenador fazer essa função de distribuir os 

caderninhos. Era debatido sempre, em HTPCS, em TPCs, sobre os assuntos, onde é tratado os 

pontos de cada disciplina, os pontos positivos, os negativos, isso sempre era falado sim, 

sempre foi falado! O coordenador trabalhou bastante em cima disso. 

 

S – E até o momento os materiais estão chegando normalmente?  

D – Normalmente, e perfeitos, sempre a mais, todos trabalham com a Proposta, todos. 
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S – Hoje ela está consolidada na escola? 

D – Consolidada, 100% os professores usam também o livro didático que chega. Eles também 

estão trabalhando com o livro que vem do MEC. Os professores usam os cadernos, os alunos 

usam os cadernos. Esse ano não houve falta de material, veio até demais, e nos estivemos até 

ajudando outras escolas. No começo fomos ajudados e hoje ajudamos outras escolas. 

 

S – Você sentiu alguma melhoria por parte dos alunos depois de eles terem começado a 

trabalhar com esse material? 

D – Acredito que esse tenha sido um ponto, Dona Sandra... A Proposta veio pra facilitar, 

certo? Eu acredito que houve sim essa mudança com o aluno. Houve sim essa melhora. Os 

professores comentavam sobre isso, sobre essas melhoras. Melhoras assim: são pontuais e 

progressivas, baixinho mais houve sim, eu percebi sim, pelos comentários dos colegas, pelos 

números, pelas provas, as diagnósticas que eram feitas baseadas nos cadernos, houve sim, elas 

estão sendo progressivas. 

 

S – Então é isso, Dália, quanto aos problemas de gestão que você percebeu mesmo foi a 

resistência dos professores, que vocês abordaram de uma forma, junto com os coordenadores 

para incentivar a Proposta. E além dos problemas com resistência, vocês tiveram também 

quanto à entrega dos materiais, que foram sanados e agora os aspectos positivos foi que todos 

os professores da escola adotaram a Proposta e você percebeu que houve uma melhoria. 

D – E também pode ver pelos dados do SARESP, pode se ver isso. 

 

S – Então é isso, Dália, eu te agradeço... 
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Entrevista realizada na EE dos Crisântemos: Núcleo Gestor 

Verbena – Diretora da Escola (D) 

S – A entrevistadora  V – A entrevistada 

 

S – Professora, diga seu nome e há quanto tempo está trabalhando aqui nesta escola. 

V – Meu nome é Verbena, sou efetiva nessa escola desde 1998, como você deve lembrar, pois 

ingressamos como diretoras juntas, ou melhor, você em um dia e eu no outro dia. Eu escolhi 

aqui e nunca me removi. 

 

S – Verbena, você sabe o motivo de minha entrevista, pois antes de entrevistar os professores 

nós conversamos e você deu autorização para que minha pesquisa fosse feita nessa escola. 

V – Claro, e eu fico feliz por isso e faço questão de ver os resultados. 

 

S – Você vai ver, mas você esteve nesta escola todo o tempo da implantação da nova Proposta 

Curricular do estado, o que você pode apontar como pontos dificultadores e os facilitadores na 

implantação da Proposta. 

V – Como sempre temos mais dificuldades do que facilidades, mas vamos lá... Você sabe, 

pois já passamos por diversos momentos de mudanças, e mudar é sempre difícil, mas esta 

Proposta agora veio com muita violência, foi uma enxurrada de videoconferências e materiais. 

Para o diretor e o vice, para os coordenadores, mas muito pouco para os professores. Ficou 

para nós da escola, principalmente para o coitado do coordenador, se responsabilizar pela 

implantação.  

 

S – E os professores, como receberam? 

V – De início, houve muita revolta, eles ficaram muito bravos, pois não aceitavam que 

exigissem deles qual o conteúdo que deveriam dar em sala de aula. Aqui tem muitos 

professores bons e antigos, que não queriam mudar e muitos não mudaram sua forma de 

trabalhar, mas fomos trabalhando nos HTPCs, tentando explicar os motivos da Secretaria, 

lemos juntos os cadernos do gestor, e eles foram se acalmando. 

 

S – Depois disso, aceitaram? 

V – Não, eu tive que usar aquele argumento que eu acho indecente, mas é a realidade, eu 

disse: Professores, vocês sabem tanto quanto eu que a avaliação do SARESP será baseada nos 
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caderninhos, e que nosso bônus está atrelado ao SARESP, portanto, é melhor nós nos 

adaptarmos da melhor maneira possível.  

 

S – Mas antes desse momento, quando iniciou o jornalzinho, como foi? 

V – A briga foi maior, você lembra, pois esteve aqui com a Oficina diversas vezes, teve 

professor que até gostou, mas a maioria não achou bom, ou sei lá, acho que tiveram alguma 

dificuldade no conteúdo que veio para ser aplicado. O que mais me irritou foi a Maria Inês 

Fini falando na videoconferência que esse momento seria apenas de diagnóstico para saber 

como estava a situação da rede. Que os alunos fariam uma prova para avaliação de como se 

encontravam para depois o novo currículo fosse elaborado. Isso foi em fevereiro, em março já 

começaram a chegar os caderninhos com a Proposta das disciplinas, você acha que teve algum 

estudo? Claro que não já estava tudo pronto. 

 

S – Você acha que não houve avaliação da situação dos alunos? 

V – Eu acho, e o pior não se ouviu ninguém, pois mesmo os questionários que nós, eu, os 

professores coordenadores e os professores de todas as disciplinas respondemos on-line, no 

site da SEE, eu não acredito que houve tempo para que eles analisassem o que respondemos. 

 

S – Mas o conteúdo você teve oportunidade de avaliar os caderninhos, pelo menos alguns 

deles? 

V – Olhei alguns, principalmente o de Português que é minha disciplina de graduação. Achei 

muito bom, o material é bem feito. O pessoal da UNICAMP sabe o que faz, não é? 

 

S – E a distribuição como foi? 

V – O próprio inferno de Dante, tivemos que pegar na DE com o nosso carro, fazer muitas 

viagens, e sempre, pelo menos no início vieram faltando, sempre alguma classe ficava sem o 

material. Aí os professores brigavam porque uma classe tinha e a dele não, pode? Primeiro 

não queriam, depois reclamavam se não chegavam todos. 

 

S – Não teve nada de bom? 

V – Claro que sim, mas primeiro a gente tem que falar mal... O que eu acho muito positivo foi 

que certos professores acordarem para o que deveriam realmente dar como conteúdo. Os 

professores estão bastante desanimados, pois a progressão continuada permite que alunos que 

não se apropriaram do conteúdo da série vá para a série seguinte, e assim por diante, ao invés 
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de se recuperarem, os alunos estão chegando à oitava série com conteúdos da sétima ou sexta. 

Lógico, sou a favor da autonomia do trabalho do professor, mas os conteúdos estavam muito 

diferentes mesmo dentro da escola. Por mais que falamos no planejamento para que os 

professores de uma mesma disciplina se reúnam e planejem juntos suas disciplinas, tinha 

diferença do que um professor estava ensinado por exemplo na 7ª A e na 7ª B. A A Proposta 

os obrigou a trabalhar juntos, incentivou o trabalho coletivo. 

 

S – Mais alguma coisa de bom?  

V – Nesse primeiro momento, que foi jogado tudo ao mesmo tempo, tivemos problemas, mas 

as coisas vão se ajeitando e percebo que os alunos gostam do material. Se tivesse sido 

implantada paulatinamente, uma série por ano, acredito que teria sido mais proveitoso. Mas 

como você sabe, tudo tem que acontecer no Governo de “fulano” porque ele tem que levar a 

fama. Se fosse devagar, passariam os quatro anos e aí poderia ficar pior, tudo ser abandonado 

como já vimos acontecer. 

 

S – É verdade, mas eu gostaria de saber sua opinião a respeito da fala da nossa Secretária 

quando nos apresentou a Proposta, que: seria um “divisor de águas”, um projeto inovador 

onde os gestores teriam um importante papel que seria a divulgação e a implantação em suas 

escolas, e também que a Proposta Curricular seria um passo importante na melhoria da 

qualidade da Educação? 

V – Eu acho que o único ponto que diferencia essa Proposta das tantas outras que tivemos é o 

fato de ter vindo material para todos os alunos, o que foi muito bom, e o caso do conteúdo 

como já lhe falei, mais diferente, inovador, divisor de águas, isto ainda não vi. Você lembra 

quando houve uma grande reforma curricular e nós professores tivemos que mandar para a 

Secretaria o que achávamos importante como conteúdo? Nós chamávamos os livros de 

verdão, vermelhão, lembra? Então, essa reforma que não me lembro do ano foi mais 

democrática que esta, pois os professores foram consultados, demorou tanto para chegar que 

nós já tínhamos esquecido, mas, quando chegou, nós percebemos que realmente ela era 

compatível com o que estávamos trabalhando. Acho que foi no Governo do Montoro.  

 

S – Você quer acrescentar mais alguma coisa?  

V – Sim, Você conhece nossa comunidade, ela é extremamente carente, mas participam muito 

das atividades escolares e eu percebo que os pais estão contentes dos filhos estarem recebendo 

este material. Como é bimestral, eles estão conseguindo acompanhar o andamento dos filhos. 
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Nós temos um time muito bom, mas às vezes falta um pouco de estrutura mesmo. Por 

exemplo, Ciências, nós não temos um laboratório, tem duas professoras que estão voltadas a 

isso, indo na USP fazendo especialização, buscando conhecimento, elas trabalham bastante, 

mas falta um espaço adequado... Queremos fazer uma sala de leitura com uma nova Proposta, 

um projeto que vem para estimular a leitura, tem que ter um local adequado, aconchegante e 

bonito, com cores que acalmem mesmo, colocar um som ambiente baixinho... Mas está difícil, 

pois cada vez que estamos acompanhando um projeto com os professores empenhados, vem a 

Secretaria e inventa algo novo, e dizem que é totalmente inovador, que vão fazer história. 

Bom seria se eles nos dessem condições para que pudéssemos apoiar os projetos que nascem 

na escola adequados à nossa realidade, feitos no perfil de nossos alunos e que tenham partido 

dos professores que são quem vai executá-los. Fora disso não estou certa que dará bom 

resultado. É isso. 

 

S – Obrigada, Verbena, você colaborou bastante em nossa pesquisa. 
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Entrevista realizada na EE dos Girassóis: Núcleo Docente 

Amarílis – Português (P1) 

S – A entrevistadora  Am – A entrevistada 

 

S – Professora, você vai inicialmente me dizer o seu nome e a disciplina que você leciona. 

Am – Meu Nome é Amarílis e a minha disciplina é Língua Portuguesa, Literatura. 

 

S – Você já está há quantos anos nesse colégio? 

Am – Aqui... Eu iniciei no Estado, aqui na escola, que foi em 98, comecei dando aula de 

reforço, no finalzinho do ano, aí depois em sala de aula mesmo, eu fui para a Praia Grande, 

em 99 dando aula à noite. Aí eu fiquei na Praia Grande durante cinco anos, morando aqui no 

Guarujá, depois de cinco anos, eu fui para Bertioga. Então eu trabalhei em três municípios: 

Bertioga, Praia Grande e Guarujá. Cheguei a ir para Itanhaém e aí trabalhei dois anos, no 

Maria Aparecida, eu dava aula de recuperação de ciclo, dei aula dois anos. Em 2011, eu 

trabalhei no Tereza Silveira. A diretora, Dona Marinilza, disse: “Você tem perfil de 

mediadora, não pegue todas as aulas, que vai abrir novamente o projeto para 19 aulas, você 

tem 10”... Eu não queria, porque eu gosto de sala de aula... Mas aí fiz o projeto, passei, e aí 

me indicaram essa escola, a Dona Irene me mandou para essa escola. 

 

S – Mas você dá aula aqui também? 

Am – Eu dou aula, mas aí nesse ano como eu já tinha 10 aulas, eu não podia largar as aulas, aí 

eu peguei 12 aulas aqui, duas sétimas séries, aí eu fiquei com doze aulas e dezenove de 

mediadora. 

 

S – De qualquer forma, você participou da implantação da nova Proposta Curricular? 

Am – Sim, sim. 

 

S – Sobre a Proposta Curricular, quais foram os pontos dificultadores que você encontrou, os 

pontos que facilitaram o seu trabalho em sala de aula? 

Am – De pontos negativos, isso eu sempre falei desde que a Proposta foi implantada, o aluno 

que vem do ano anterior pega a Proposta na série que está naquele ano, fica um vazio, pois se 

ele estava aprendendo de um jeito, sem aviso muda tudo. Eu acho que esse documento deveria 

ser revisado. Temos também o problema do ciclo I, porque nós estamos recebendo o alunado 

no ciclo II completamente, não podemos falar analfabetos, porque eles têm leitura de 
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números, mas não letrados, assim a defasagem está sendo enorme. O número é gritante de 

alunos que estão chegando no ciclo II sem saber nada. Então é assim, eu gosto da Proposta, é 

um suporte a mais, os textos, Língua Portuguesa, não tenho o que reclamar, o professor tem 

que correr atrás, então um exemplo: situação de aprendizagem II, amanhã minha aula é página 

16, eu, professora, já tenho que estar na página 20, já tenho que ter lido a página 20, porque, 

de repente, na página 20 tem um exercício que fala em figuras de linguagem, então eu tenho 

que ver se o meu aluno tem conhecimento de figuras de linguagem. Não é para você trabalhar 

apenas o caderninho, você tem que ter outras fontes, mas o que acontece? Na progressão 

continuada, o aluno que vem do ano anterior, principalmente o aluno que chega no sexto ano, 

que seria a quinta série, ele chega completamente sem saber ler e escrever, e a senhora sabe, a 

leitura é a base de tudo. O aluno que não sabe interpretar, ele não vai saber interpretar um 

exercício de Matemática, um exercício de Física, um de Ciências...  

 

S – Porque esses alunos, a maioria vem daqui mesmo, não é? Ou não tem mais de primeira à 

quarta? 

Am – Não, não tem mais... 

 

S – Então você acha que esse problema de eles virem sem saber ler e escrever é devido a quê? 

Am – Eu acho que deveria ser feito um trabalho, uma sondagem melhor nas escolas de ciclo I: 

Qual é a problemática? Esses alunos têm condições? Foi feito um trabalho? Eles têm 

condições de estarem passando para o ciclo II?  

 

S – Então você está falando da progressão continuada? 

Am – Exatamente. Gosto da progressão continuada, mas nós sabemos muito bem que tem 

colegas também que não sabem trabalhar com a progressão continuada. Então é assim: tem 

que passar o aluno, mas foi feito um trabalho com esse aluno? O reforço, outra coisa, o 

reforço foi tirado. Tem colegas que são preparados para o ciclo o II, que não são 

alfabetizadores. Eu que sou alfabetizadora e eu sinto dificuldade porque, se numa sala de 

quarenta alunos, eu tenho sete alunos que não sabem ler, eu vou ter problemas naquela sala. 

Eu me sinto frustrada, eu entendo os meus outros colegas, principalmente os da área de 

Exatas. 
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S – Qual a atitude que você toma nesse momento? O que você faz com esses alunos? 

Am – Olha, eu, professora, eu os separo e tento fazer um trabalho diferenciado, mas eu 

explico pra eles. Já cheguei até, para alunos de sétima série, oitava série, a trazer aquele 

antigo caderninho de caligrafia, a dar como trabalho de casa, como atividade de casa. Eu, 

professora Amarílis, eu faço esse trabalho, não comento na sala dos Professores, eu comento 

na sala da Coordenação, mas é assim, eu percebo, que é uma defasagem de número gritante. 

Eu acho que em relação à Proposta, deveria ser feita uma sondagem no ciclo I, bom, esse 

conteúdo não deu certo, vamos dizer na quarta série (que é o quinto ano) vamos passar tal 

conteúdo para o sexto ano? Porque ele chega ao sexto ano sem saber, completamente sem 

noção, você vai dar uma produção de texto, o que é uma narração, o que é uma descrição? A 

senhora entendeu? E eu vou ser sincera com a senhora, o caderninho de Língua Portuguesa, os 

textos são maravilhosos, eu peguei a sétima série esse ano, então sétima série tinha muito 

texto publicitário, então eu mandava meus alunos fazerem entrevistas, várias vezes vieram 

aqui na Dona Solange, na Gisele, eles falavam: “A Amarílis que mandou fazer né? É foi a 

professora”. Um trabalho diferenciado, mas dentro da Proposta. Então se tinha três exercícios 

semelhantes, eu dava apenas um exercício. Eles falavam: “Professora, a senhora não vai dar 

esses dois exercícios?”. Não, esse exercício vocês já fizeram na prática. Eu não me preocupo, 

professora, em terminar o caderno.  

 

S – O que eu tenho conversado com os seus colegas é que não dá tempo. 

Am – Não dá tempo. Eu não me preocupo em terminar o caderno, foi como falei para a 

senhora, se o aluno vai para a página 12, o professor já tem que estar lá na página 15, porque 

lá na pagina 15 se tem um exercício que fala sobre figura de linguagem, eu já tenho que ter a 

preocupação de passar aquele conteúdo pra ele. 

 

S – Certo. O caderninho tem mais atividades, a teoria ainda é do livro didático. 

Am – Sim... E no caderninho, é o onde eu falo, e às vezes a gente entra assim em atrito, com 

os colegas, mas no caderno do professor tem as orientações, que fala “professor, oriente seu 

aluno a procurar um livro didático, a procurar uma gramática”. A senhora entendeu? É onde 

eu falo, eu gosto da Proposta, só que acho que há erro, seria um erro? Não sei. Ainda está lá 

na sondagem que deveria ser feita no ciclo I. Que é a base... O ciclo I, a senhora sabe, é a base 

de tudo. 
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S – E também no processo de plano de implementação, não é? Porque você acha que ele 

deveria ser feito lá no começo, gradativamente, por séries, apesar de termos a progressão 

continuada, nosso ensino ainda é seriado, não é? 

Am – É seriado, com certeza. E até mesmo, ontem estava dando até uma lidinha. Eu falei 

assim: vou pegar do ciclo um, que fala bem isso, da série, que um dos propósitos que o 

documento se organiza é em torno de um objetivo central – subsidiar todos envolvidos no 

processo de ensino da Língua Portuguesa, leitura, escrita, comunicação oral. A intenção de 

subsidiar o ensino dos conteúdos mais relevantes a ser garantidos ao longo das quatro séries, 

do ciclo I e do Ensino Fundamental é um propósito bom, mas... 

 

S – Você acha que teria que se iniciar a Proposta em uma série, depois ir assim 

gradativamente... 

Am – Exatamente, ir criando. Mas aí colocam primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. 

Uma que: nós entramos no terceiro bimestre, aí vem aquele atraso, o caderninho nós vamos 

receber lá no meio do terceiro bimestre e a senhora sabe que o terceiro bimestre é um bimestre 

que tem que correr, é curtinho... Então é assim: eu gosto da Proposta, mas é complicado, é 

onde o professor, ele se estressa muito. É o professor que se cobra... Esse ano foi pra mim 

assim, estressante, mentalmente. Eu sempre falei, eu gosto do que eu faço, sem demagogia, se 

eu ganho pouco problema meu, foi a profissão que eu escolhi, além de tudo estou com dois 

cargos, eu falei pra Dona Solange, quando ela fez a minha avaliação, eu falei assim: olha, eu 

particularmente, não concordo com a nota que a senhora me deu, mas a senhora me deu, 

porque ela me deu uma boa nota, mas eu não concordo, porque o trabalho que foi feito não é 

um trabalho que eu me cobro. Eu gostaria de ter feito melhor. Mas também, vou me defender, 

porque eu também estava em sala de aula, eu não deixo a desejar. Eu falei isso pra ela. Então 

eu deixei um pouquinho a desejar como mediadora, eu fiz aquilo que deu, agora em sala de 

aula eu me cobro muito. E fiquei muito frustrada, porque eu tinha muitos alunos, teve alunos 

que eu sentei assim do lado, e falei: você vai ficar comigo até meio dia, até quinze pra uma, 

de eu ligar pra mãe e pedir pra ficar, aluno não, era uma aluna, porque ela não sabia nada, 

nada, nada, na sétima série, não sabia ler nada.  

 

S – E sobre o início da implantação, o que você encontrou como facilitador ou dificultador 

para seu trabalho? 

Am – Olha, o jornalzinho eu acho que ele foi bem mais aceito do que a Proposta (risos). O 

jornalzinho ele foi muito mais bem aceito, porque primeiro veio o jornalzinho e depois é que 
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veio... Eu me lembro de quando estava no Marcilio, até é de choque, assim, quando chegou a 

Proposta, disseram: “é a continuidade do jornalzinho, vai ser assim e pronto”. Foi imposta. É 

normal que tenha resistência. Mas o jornalzinho ele foi muito mais bem aceito do que os 

cadernos. Nós trabalhávamos mais em equipe, sabe? Mais em grupo. 

 

S – E por que você acha que não continuou assim? 

Am – Porque eu acho que no caderninho ficou individualizado. Apesar de ter atividades, por 

exemplo, não sei se na oitava... que tem atividades que fala em gráfico e quando tem gráfico 

em algum texto de Língua Portuguesa, eu procuro meu colega de Matemática, e quando tinha 

alguma dificuldade em Língua Portuguesa, aí vou ser sincera para senhora, o colega de 

Matemática ele não chegava assim, pra tirar ideia, ele falava assim: “procura a professora de 

Português”, a senhora entendeu? Então eu percebi que o caderninho separou um pouco. O 

jornal não. Nós discutíamos, eu não sei se isso acontecia só aqui... 

 

S – Talvez porque o processo de implantação teve mais oportunidades de encontros, não foi? 

Mas os HTPCs continuaram os mesmos não foi? Mudou os HTPCs?  

Am – Não, não! 

 

S – Mas o trabalho no HTPC ficou diferenciado, você acha?  

Am – Ficou bastante. 

 

S – Cada um cuidou do seu lado... 

Am – Cada um... Uma que no início do ano já tem o Planejamento, né? “Olha, Português vai 

pra cá, ciência vai pra lá”, sabe? Por que que nós não podemos fazer juntos? E discutirmos 

uma... Eu sempre argumentei isso (no planejamento), por que que nós não podemos ficar 

junto, de repente um texto, alguma coisa ali que fale em Ciências, não olha, o pessoal de 

Português vai pra lá, o de Matemática vai pra cá, não sei se isso é apenas nas escolas... 

 

S – Vocês têm dificuldade de trabalharem juntos? 

Am – Eu vou dizer uma coisa para senhora... Aqui (nesse colégio), eu percebo que é muito 

difícil, aqui é muito difícil... Eu não sei se é o meu primeiro ano... Apesar de os colegas 

discutirem, eu percebo que a discussão teria que ser mais voltada para o conteúdo, vamos 

tentar nos unirmos. 
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S – E nas capacitações?  

Am – Como sempre peguei muita recuperação de ciclo, sempre tive muita capacitação, com a 

Tereza Ataide, sempre participei muito de capacitação, sempre se falava muito do renovar, e 

você percebe que os professores estão há muito tempo na escola, e você me desculpe, mas a 

maioria das vezes, os colegas efetivos são muito resistentes, e quando você chega com o novo 

e a Proposta é nova... 

 

S – E como os alunos receberam o jornal e receberam o caderninho? Eles ficam contentes 

quando chegam? Eles apreciam? Como é que é esse processo? 

Am – Eu vou falar na minha aula, tá? O caderninho para eles, hoje, eu divido, eu falo pra eles, 

“olha, tal dia nos vamos usar o caderninho e tal dia é o livro”. Na internet, eu não sei como 

isso pode acontecer e é uma coisa que eu sou contra, dizem que eles encontram todas as 

respostas... 

 

S – É, acredito que são os próprios alunos que colocam, eles têm esses blogs que eles 

frequentam. Estou sabendo disso, já está tudo pronto... 

Am – Todas as respostas do caderninho e é por isso que não sigo as atividades do caderninho, 

todas as atividades do caderninho, a senhora, entendeu? Se dou três ou quatro atividades do 

caderninho, são muitas. Tanto que um dia desses um aluno chegou com o caderninho todo 

feito, só que ele tinha feito a lápis, aí eu pedi pra vistar, e perguntei: quem mandou você fazer 

isso? Ah, professora, já tá tudo pronto. Só que eu peguei uma borracha... apaguei tudo. Não 

mandei você fazer tudo... Ah, professora, mas olha, abre lá o site e já esta tudo pronto! – Olha, 

mas eu pedi? Você copiou, você perdeu tempo! Entendeu? Você completou o seu caderno, 

mas você perdeu tempo. Porque uma, eu não peço pra dar a resposta ao pé da letra, eu sempre 

procuro atividade que mande o aluno criar, que mande ele produzir, eu sei que ele ficou muito 

aborrecido, eu gastei quase que uma borracha toda, mas eu apaguei. Então é assim, eles 

gostam, mas você não pode ficar só ali, no caderninho. Que assim como lousa, assim como 

caderno, assim como livro, eles também se cansam. 

 

S – E na Coordenação, quando vocês fazem os HTPs, os coordenadores sempre participaram 

muito da implantação da Proposta, eles deixaram bem claros os princípios da Proposta? 

Am – Eles deixaram, e quando alguns colegas, não só aqui, mas eu já presenciei muitas 

escolas, quando alguns colegas argumentam, que são resistentes em relação à Proposta e eles 
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deixam bem claro, “mas você não tem que trabalhar só o caderno, você tem outras fontes, 

você tem o livre espaço a aula é sua, só que a Proposta está aí e ela não pode ser esquecida”. 

 

S – Mas a escola em si. A escola melhorou? 

Am – Olha, eu achei que melhorou com a Proposta.  

 

S – Você deve ter visto os indicadores daqui, a escola melhorou? 

Am – Os coordenadores falam que ela tá ali meio a meio. Diz que em relação ao ano passado, 

que eles recebem uma clientela que vem de diversos bairros, não só a clientela de quinta série. 

 

S – Professora, eu te agradeço, muito obrigado pela sua participação. 
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Entrevista realizada na EE dos Girassóis: Núcleo Docente 

Angélica – Português - Inglês (P2) 

S – A entrevistadora  Ag – A entrevistada 

 

S – Angélica, há quanto tempo você da aula aqui? Em que disciplina? 

Ag – Aqui nessa escola, eu sou efetiva em Inglês e Português. Em Inglês, eu já estou me 

aposentando, eu tenho já vinte e seis anos, e em Português eu comecei tem uns dez anos nessa 

escola. 

 

S – Então você participou da implementação da nova Proposta Curricular? 

Ag – É, participei com os caderninhos. Primeiro começou com o jornal e depois apareceram 

as apostilas.  

 

S – Eu gostaria que você colocasse quais foram os pontos dificultadores e quais os 

facilitadores que você encontrou? 

Ag – Só na parte de Português?  

 

S – De preferência. 

Ag – Bom, eu gosto de Inglês ... Eu não tive dificuldade, pra mim, os caderninhos, eu não 

achei assim, para passar, porque eu, graças a Deus, domino bem a Língua Inglesa, mas para o 

aluno, achei assim, algumas partes difícil para eles, porque tinha um vocabulário mais 

avançado, então eu tive que adaptar, para eles poderem entender, muitas coisas eu tive que 

traduzir, mas eu consegui trabalhar bem com a apostila. E a parte de Português, eu gostei, só 

uma coisa que eu senti falta, foi a parte de conteúdo, porque eles dão uma parte da gramática, 

é uma coisa mais superficial, então você tem que buscar recursos, para poder acrescentar, 

junto com a apostila.  

 

S – Os textos eram bons? 

Ag – Ah, eu achei sim, os textos achei muito interessantes dava pra trabalhar... Porque a parte 

de Português é mais assim, leitura, compreensão de texto e produção de texto, então nesse 

ponto eu gostei, eu não sei do Ensino Médio, mas do Fundamental eu gostei das apostilas. 

Então vamos supor, tem muitos projetos, achei interessante, só que em determinados pontos, 

você tem que realmente adaptar, porque só entregar a apostila na mão da criança... Eles...Eu 

tinha que trabalhar junto com eles, ler junto com eles, para eles fazerem uma parte assim, 
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sozinho não. Eles têm dificuldades. Mas se você começa a ler, trabalhar junto com eles, eles 

seguem. Tem que fazer os exercícios junto com eles. Pelo menos no ciclo II. Eu sempre 

trabalhava junto com eles.  

 

S – Mas dava pra você cumprir os cadernos? 

Ag – Não, tudo não... Porque às vezes tinha algum assunto mais difícil, vamos supor, na 

própria apostila, como eu falei, eles mencionavam a parte da gramática de uma forma bem 

superficial, então eu tinha que explicar pra eles, vamos supor: verbo, aí tinha que trabalhar um 

pouquinho de conteúdo, em alguma coisa que eles ainda não tinham visto... Dentro da 

apostila, mas trabalhar um pouquinho de conteúdo, porque se não eles não... “ah, verbo o que 

é que é isso?”. Então não dá tempo, você tinha que parar aquele conteúdo, para explicar o que 

eles tinham dificuldade. 

 

S – E você acha que da maneira como você trabalhava antigamente, ficou melhor agora? 

Ag – Olha, eu gostei de trabalhar com as apostilas, eu gostei, mas... 

 

S – Mas os alunos? Você achou que eles aprenderam mais, aprenderam menos? 

Ag – Eu acho, o livro ele é mais... O livro, ele tem mais conteúdo, ele aprofunda mais. Agora 

a apostila serviu como apoio. Para mim é uma coisa assim a mais, eu uso os dois, o livro e 

apostila, mas como se exige mais da apostila, então eu procuro usar mais a apostila, mas o 

livro é para buscar mais conteúdo, exercícios que a apostila... tanto em Inglês como em 

Português. Em Inglês, a parte de conteúdo, também eu passava a apostila e acrescentava 

outros textos procurava usar as duas coisas. Uma coisa depende da outra, né? 

 

S – Você achou que seus alunos melhoraram do ano passado pra cá? Você acha que eles 

aprenderam melhor, tiveram mais crescimento? Porque teve o SARESP também, não foi?  

Ag – Depende da turma. Então se você pega uma turma boa, você consegue trabalhar bem. Eu 

tive três quintas séries, uma quinta série boa, uma quinta série regular e uma quinta série bem 

fraca. A dificuldade que eu tenho é que alguns alunos, quando eles iniciam a quinta série, têm 

alunos que, infelizmente, não sabem ler nem escrever. Você se depara com esse problema por 

causa da progressão continuada. Por exemplo, eu tinha uma menina a Luciana, ela é DI 

(deficiente intelectual), então ela não conseguia fazer uma letra. A menina olhava pra mim e 

“posso desenhar”, falava não, você vai escrever, você vai aprender alguma coisa, daí eu 

mesmo comprei um caderninho. Com esse tipo de aluno não dá para seguir nem livro didático 
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nem apostila, então o que eu tive que fazer? Eu comprei um caderninho de caligrafia, então 

fui treinando a letrinha, ela não conseguia escrever a letra, nem o nome dela ela escrevia, nem 

letra cursiva. Primeiro comecei com letra de forma, depois com letra cursiva, aí ela foi 

escrevendo, então ela, pelo menos o nome dela, ela aprendeu.  

 

S – Mas os que não sabiam ler e escrever eram só essa que era DI?  

Ag – Tem mais... Tem aluno que não tem laudo, mas tem dificuldade. A Paulinha é uma, ela 

lê com muita dificuldade. Às vezes eu tomo a leitura, tem letras que ela não consegue juntar, 

sílabas, o problema maior da quinta série é esse... Porque o aluno que sabe ler e escrever, que 

é letrado, é só apitar e ele deslancha... 

 

S – Qual a porcentagem, o que você me diria, 80%? Metade da classe? O que você me diria? 

Ag – 10%, a grande maioria sabe ler. 

 

S – Como você fez para iniciar a nova Proposta Curricular? 

Ag – Eu tentei fazer o que eu pude, mas não é fácil não, porque tem uma turma que está bem 

adiantada e tem aqueles alunos com bastante dificuldade. Eu tentei fazer o que eu pude.  

 

S – Então para você, como você vê, na implantação da nova Proposta Curricular no estado de 

São Paulo, você avalia mais como positivo do que negativo? 

Ag – Eu avalio a Proposta como positiva, desde que você pense essa liberdade de você 

trabalhar o caderno junto com o livro didático. 

 

S – Mas foi colocado dessa maneira pelo coordenador... 

Ag – É, porque o caderninho é só um apoio, você tem o caderno como apoio, então eu 

procuro mesclar um pouco, o caderninho com o livro. Vejo onde aparecem as dificuldades, 

então eu procuro trabalhar mais a leitura, a produçãozinha de texto... 

 

S – Então eu acho que a gente já tem aqui uma ideia, você trabalha concomitante com os 

livros e as apostilas... 

Ag – Eu gosto da apostilinha, me adaptei a ela... 
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S – Seus alunos aprenderam mais com ela? 

Ag – Os alunos aprendem mais, mas não é só a apostila, tem que trabalhar junto com o livro e 

acrescentar algumas coisas a mais no conteúdo da apostila, porque ela não traz tudo que 

precisamos. Ela só traz assim a parte superficial, não trabalha tanto o conteúdo, eu acho que 

tudo é importante, você tem que procurar unificar essas coisas. Agora os textos, tem muitos 

textos bons na apostila, os alunos entendem bem, tem aquela parte que você começa e 

explicar sobre os personagens, foco-narrativa, você vai trabalhando, essa parte eu achei muito 

interessante na quinta série, eu pergunto: olha, quem tá contando a história? Fala sobre os 

personagens. Quando é sobre um lugar... Pelo menos o livro de quinta série abordou bastante 

isso. Então essa parte eu achei importante, essa parte de foco-narrativa, personagens, espaço, 

então foi mais voltado a isso, essa parte da narrativa... A apostila que eu mais gosto é a da 

sétima, porque trabalhei com a sétima série, então tem aquela parte de notícia jornalística, e 

eles acompanharam bem, eu gostei tá bem elaboradinha essa parte, só que eles repetem muito, 

mas você sempre vai voltando, tem o contexto da sétima série, você vai analisar uma receita 

de bolo, eu achei interessante, eles podem criar dentro daquela Proposta, então eles vão 

analisando aquilo tudo... 

 

S – Então do conteúdo você achou bom... 

Ag – Eu gostei, só que a apostila, como eu falei para senhora, a parte do conteúdo ela é bem 

superficial, ela só assim, faz um comentário. Só que aí você tem que buscar para poder passar 

para eles, né? 

 

S – Todas as vezes que eu participei das orientações técnicas para os professores 

coordenadores, é isso mesmo, a apostila é um convite que eles dão aos professores, para que 

eles possam trabalhar com aquilo como um a mais, não é uma solicitação que use daquela 

maneira. Então acho que você entendeu bem a Proposta, você usa os seus livros didáticos da a 

sua disciplina e depois você aplica a apostila, para que eles reforcem. E o que você achou dos 

materiais? Os alunos gostaram de receber? 

Ag – Eles gostam quando chegam as apostilas, eles ficam empolgados, e elas são fininhas, 

não é aquela coisa grande, então eles gostam de receber, e às vezes você não usa, porque, às 

vezes, você informa: olha, isso aqui tá na página tal, a professora não vai usar a apostila, não. 

Hoje, nós vamos reforçar essa parte da gramática, agora vamos voltar pra apostila. Eles 

gostam, agora a dificuldade é o aluno que não sabe ler, isso é que tem que ter uma solução... 

Porque aquele aluno esperto que chega à quinta série letrado, ele vai que vai. Olha, eu tive 
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alunos maravilhosos, escreviam... Eu gosto muito de trabalhar texto, a gente conversava 

muito, eles vão fazendo, só a dificuldade mesmo, é aqueles alunos que chegam, sem saber ler 

e escrever, ah, dá um desespero, quando eu vi aquela Luciana sem saber fazer uma letra... 

Falei: não, você vai aprender alguma coisa. Pelo menos alguma coisa eu fiz por ela, ela 

aprendeu as letrinhas, mas ela não conseguia fazer letra cursiva, só que ela não consegue 

copiar nada... 

 

S – E agora? 

Ag – Agora eles acompanharam o livrinho na quinta e já estão acompanhando na sexta... 

Então eles já vão tendo aquele hábito. Eu gostei, gostei de trabalhar com a apostila. Só na 

parte de Inglês, eu achei muito avançada pra eles, principalmente os da quinta série pra eles 

que nunca viram a língua, acho que eles pegaram pesado, eu gosto de Inglês, até o Médio pra 

eles entenderem eu tinha que traduzir, mas eles acompanharam, eu gosto das apostilas de 

Inglês, mas pra o aluno eu achei difícil. E em Português eu gostei, até tem umas dicas ali, 

acho que tem um Projeto de Revitalização da Biblioteca, eu fiz um comentário com eles, falei 

com eles, gostei muito... 

 

S – Muito obrigada, professora... 
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Entrevista realizada na EE dos Girassóis: Núcleo Docente 

Gardênia – Matemática (M1) 

S – A entrevistadora  G – A entrevistada 

 

S – Qual o seu nome e a disciplina que leciona? 

G – Gardênia, e eu leciono Matemática para o Ensino Fundamental. Trabalho nessa escola há 

seis anos, no Estado já há18 anos. 

 

S – Você participou, desde o início, da implantação da nova Proposta Curricular? Como já 

conversamos, você sabe que a minha entrevista tem a finalidade de analisar os aspectos 

facilitadores e os dificultadores na implantação da nova Proposta. Então eu gostaria que você 

me falasse o que você encontrou. Primeiro vamos começar pelos aspectos dificultadores na 

implantação em sua disciplina e também na escola como um todo. 

G – Então, o que eu achei de negativo é que ele foi criado e colocado em todas as séries ao 

mesmo tempo. Acho que tinha que começar na quinta série (primeiro ano), só quinta série, 

segundo ano, seria quinta e sexta, terceiro ano, quinta, sexta, sétima, e assim gradativamente, 

porque os alunos que começaram com a Proposta na sexta série, eles não tinham estudado o 

caderninho, visto todos aqueles conteúdos que eles precisariam ter para a sexta, então isso eu 

achei que isso foi o ponto negativo. E a linguagem, porque não é toda a região que tem a 

mesma linguagem, né? Os mesmos conteúdos, os mesmos problemas, então para algumas 

localidades os cadernos, pode até ser que tenha sido compreendido tudo, nas Propostas, mas 

aqui na escola nós tivemos muitos problemas no começo, porque quando nós pegamos os 

nossos alunos de quinta série, eles não vieram com uma preparação de primeira à quarta, para 

continuar seguindo o caderno. Então eles vieram com outra linguagem, que quando chegou na 

quinta, eles bateram e tiveram um pouquinho de dificuldade. Isso também foi negativo. 

 

S- Esse é um aspecto dificultador, e o material? O que você achou? O material veio 

compatível, veio a tempo... 

G – Então, nos primeiros anos não chegou o material a tempo. Nesse ano de 2012, ainda 

conseguiu chegar bimestre por bimestre, agora os outros anos, sempre o do quarto bimestre, 

chegava quase no finalzinho de novembro, e a gente não conseguia. Eles queriam que a gente 

usasse muito o caderninho por causa do SARESP, mas a gente não conseguia usar porque não 

dava tempo, e na parte de Matemática, eles colocaram muitos exercícios, mas nada teórico e 

eles precisam ter alguma coisinha de teórico para depois conseguirem fazer os exercícios.  
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S – Então você sentiu alguma dificuldade nessa implantação! Como é que você acha que ela 

poderia ter sido feita? E os aspectos facilitadores que você achou?  

G – Os aspectos facilitadores é que a rede toda fica no mesmo currículo, com o mesmo 

conteúdo, só que eu acho assim, tinha que começar, como já tinha falado reformular, como ela 

foi feita mesmo, mas implantada diferente. Primeiro o ciclo Fundamental I, ele deveria ter 

uma Proposta e o Ensino Fundamental II e Médio continuar, então começar primeiro nas 

séries iniciais, de cada ciclo de cada segmento, pra ir gradativamente... Porque do jeito que foi 

implantada não foi bom! Outro aspecto positivo: tem bastantes exercícios, só que ela engessa 

um pouco o professor, eles querem a gente cumpra aquele caderninho num bimestre e a gente 

não consegue cumprir, porque tem muitas atividades, que até você explicar para os alunos, 

para eles entenderem o que têm que fazer, porque não tem a parte teórica. Às vezes falta 

alguma coisinha de primeira à quarta, e eles não conseguem arrumar. 

 

S – Você acha que se eles fizessem como você falou, começassem como é feito no projeto Ler 

e Escrever, que inicia no primeiro ano e segue gradativamente pelo segundo, terceiro e quarto 

ano, essa Proposta, se começasse a partir do quinto ano, ou do sexto, implantando 

gradativamente, os alunos teriam condições de aproveitar mais, isso iria elevar o grau de 

aproveitamento? 

G – Eu acho que sim. Isso é um aspecto político. O governador quer implantar nos quatro 

anos de mandato dele, então eles querem colocar em todos os anos de quinta à oitava, aí então 

fica complicado...  

 

S – O conteúdo em si você viu problema? 

G – Não, do Fundamental II, não vi problema. O mesmo conteúdo que a gente costumava dar, 

só que o problema que acontece é isso, com o caderninho do aluno que entrou, às vezes, agora 

não porque já estamos praticamente há quatro anos usando, já estamos indo, mas pro 

professor que não havia dado na quinta, ele pegou a sexta, a gente sentiu dificuldade porque 

tinha que voltar. Eu acho que esse caderno tinha que ter uma parte teórica, além dos 

exercícios. 

 

S – Os resultados... Foi o primeiro SARESP depois da implantação da Proposta, foi esse, não?  

G – Não, teve o ano passado também, o ano passado e o ano retrasado. 
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S – De qualquer forma, você achou que os alunos conseguiram melhores resultados, nessa 

escola, o que você percebeu? 

G - Os resultados pelo SARESP, os alunos conseguiram alcançar. O problema foi só o Médio, 

às vezes tinha o conteúdo que era para ter no primeiro bimestre, para depois entrar o conteúdo 

do primeiro, ele então jogou no quarto, então do Fundamental II eles conseguiram e 

continuaram crescendo, agora do Médio teve esse probleminha. 

 

S – O objetivo do Estado era conseguir índices melhores. Você acha que os índices dizem 

mesmo que eles aprenderam, ou não? 

G – Eu acho que não, porque no SARESP, a gente sabe que é o que acontece na maioria das 

escolas, teve aluno que nem leu a prova, foi no chute. Realmente, se você pegar o caderno e 

se você pegar o SARESP, ele é totalmente diferente do caderninho, alguns exercícios são 

praticamente iguais, mas tem outros difíceis no caderninho que não cai no SARESP e vice-

versa. Como mostra realmente, se eles deram uma evoluída, deram sim, que desde que 

começou a Proposta, o trabalho com Fundamental, eles estão melhorando o aprendizado, 

estão sim, só que ainda vai ter que dar uma casadinha, tem que dar uns acertinhos, para dar 

tudo certinho... 

 

S – Naquela primeira fase, que foi a fase de pesquisa que a Secretaria da Educação fez, que 

aplicou o jornal, e... Você sentiu que os alunos realmente aproveitaram essa fase ou você 

achou que este momento de pesquisa que a SEE fez não adiantou nada? 

G – Quando eles implantaram jornal, os alunos gostaram, porque os alunos sempre só tinham 

lousa e caderno. Então, quando eles viram o jornal, os alunos aproveitaram, mas a Proposta 

que eles prometiam ser inovadora ficou maçante com esses cadernos, que eles pegam os 

resultados na internet, que está cheio de sites que já tem os resultados, então eles largaram um 

pouquinho. Eles estão aprendendo sim, mas caderninho eles não querem, se você passar uma 

matéria diferente do caderninho, eles aproveitam mais, se você passar os exercícios no próprio 

caderno não... 

 

S – É... Querem diversidades mesmo nas aulas... Eles querem técnicas de aprendizagem 

diferentes... 

G – Mesmo porque, se você for passar no caderno, eles, com essa parte de mídia, eles já 

pegaram a resposta, então pra eles... Copiam e depois ficam brincando na sala de aula. Então 

quando você passa uma atividade diferente, mais ligada ao conteúdo, eles ainda aproveitam 
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mais, por isso que eu acho que no caderninho deveria ter menos exercícios e um pouquinho 

mais de teoria. Porque os exercícios o professor faria na sala de aula, com relação à 

comunidade, à realidade deles, ou outros que costumam cair no SARESP, eles têm aqueles 

modelos e os outros, que o professor possa aproveitar na sala de aula, o professor está mais 

acostumado com a realidade do aluno. Enquanto Política Pública, o que eu pude entender, o 

que critico, foi realmente a forma de implantação e a Política da Secretaria da Educação 

querer resultados imediatos, realmente é mais ou menos isso... 

 

S – Tá bom então, Gardênia, eu te agradeço muito. 
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Entrevista realizada na EE dos Girassóis: Núcleo Docente 

Íris – Matemática (M2) 

S – A entrevistadora  I – A entrevistada 

 

S – Qual o seu nome e a disciplina que leciona? 

I – Meu nome é Íris, sou professora de Matemática da Rede Pública Estadual. Dou aula há 24 

anos. Desses 24 anos, a maior parte deles com o Ensino Médio. Já passei por vários projetos, 

trabalhei por 15 anos no CEFAM, doze anos como professora e três como coordenadora. Já vi 

vários projetos, como Escola Padrão, CB, então já analisei... Enquanto CEFAM, nós 

trabalhávamos quanto à Proposta do Ensino Médio, mas também avaliávamos a do Ensino 

Fundamental. Porque embora trabalhando com Matemática, do Ensino Médio, nós 

desenvolvíamos um trabalho em conjunto com o CMCM (Conteúdos e Métodos de Ciências e 

Matemática), então eu também trabalhava em cima da Proposta do Ensino Fundamental. 

 

S – Eu gostaria que nós focássemos nossa entrevista na sua experiência no ciclo II, pois é o 

que eu vou trabalhar. Gostaria que você colocasse os pontos que achou que facilitaram seu 

trabalho e aqueles que dificultaram no processo de implantação da nova Proposta Curricular.  

I – A minha questão quanto à Proposta que não é mais Proposta, agora é currículo, eu vejo 

assim, nesses anos todos, o Estado, eu acredito, minha opinião, ele tinha um ponto muito 

positivo. Nós tínhamos uma flexibilidade, o professor até então, tínhamos uma flexibilidade, 

nós tínhamos uma Proposta, que até então era chamada Proposta Curricular, que dava o quê? 

Um norte! Então nós temos os seguintes conteúdos que seriam mais apropriados, havia uma 

distribuição, digamos assim, de conteúdos por série, só que essa Proposta, no meu entender, 

ela era mais flexível. Então, por exemplo, eu pegava o meu aluno, recebia no início do ano, 

então eu tinha uma Proposta para aquela determinada série, mas se eu observasse que aquela 

determinada turma trazia ainda alguma dificuldade, em um conteúdo ou outro, não sei, eu me 

sentia mais livre para estar adequando a minha Proposta, para a série, mas suprindo também o 

que eles tinham dificuldades ainda, certo? Essa Proposta... que não é mais Proposta, eu estou 

frisando essa questão da Proposta, porque agora é passada assim, agora é currículo, porque eu 

vejo assim: olha, o currículo é esse e você tem que trabalhar com isso aqui, você tem que 

cumprir com isso... E às vezes a gente não consegue, de uma série para outra, de um ano para 

outro, a gente observa que eles vêm cada vez mais com brechas, então eu não consigo, tem 

conteúdo que eu não consigo desenvolver, sem retomar o da série anterior. Aí o que é que 

acontece? Nesse vai e volta, eu não tenho tempo pra cumprir o currículo estabelecido, aí eu 
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passo paro o ano seguinte, e o que eu faço no ano seguinte? Eu volto da onde parei? Ou eu 

começo com o conteúdo... Por exemplo: ele estava na sétima, ele não conseguiu, aí eu não 

consegui cumprir a Proposta da sétima, vou começar a oitava, eu retomo da onde eu parei na 

sétima, ou começo com o conteúdo que eu deveria dar na oitava? Então isso ficou meio 

confuso. E na hora, no início do ano, no primeiro mês que você começa a trabalhar com a 

turma, uma turma nova pra você, e você sente essas dificuldades, essas carências, você entra 

em crise, entendeu? E agora o que é que eu faço? Acompanho o caderno ou eu vou atender a 

real necessidade do aluno? Então eu acho assim, você tem que ter um parâmetro? É obvio que 

sim, até mesmo para os alunos, o que foi alegado, para um aluno que sai, que vem transferido 

de uma escola pra outra, para ele não ficar perdido, só que daí e a Proposta da escola? Porque 

antigamente, o que nós fazíamos? Todo início de ano, nós sentávamos e discutíamos, qual vai 

ser nossa Proposta para esse ano? No meu entender, se perde muito isso, então aí, nesse 

ponto, eu achei um retrocesso, acho que o Estado tinha essa vantagem, ele tinha este olhar a 

frente, essa autonomia, lhe dava um olhar a frente, porque não adianta nada eu atulhar o meu 

aluno de conteúdo, se ele realmente não vai apreender nada, para dizer o quê? Que foi dado? 

Que foi cumprido? A minha preocupação não é essa, não é quantidade, é a qualidade. Então 

acho que a gente tem que priorizar o quê? Que o aluno realmente consiga passar de uma etapa 

pra outra e está difícil, no meu entender está difícil, né? E esses resultados do SARES,P né, a 

gente observa o quê? Tem alguma coisa. Há algum problema. 

 

S – A escola melhorou no resultado do SARESP do ano passado com relação ao ano anterior? 

Esse ano você não tem ainda, mas como a Proposta já tinha iniciado com relação aos anos 

anteriores, você sentiu alguma melhora na escola, nos índices da escola? Do ano retrasado pra 

esse? 

I – Eu sempre pegava a oitava e o Médio, então vamos supor: o ano passado nosso Médio 

caiu, no ano passado, eu não estava com o terceiro ano... 

 

S – Mas você viu o resultado da escola, certo? Então nos resultados da escola teve algum 

aumento dos índices do SARESP em geral? 

I – Do Fundamental sim, do Médio não...  

 

S – Você acha que os cadernos estão voltados à avaliação externa? 

I – Já são questões trabalhadas de forma semelhante ao que é aplicado aos padrões do 

SARESP... 
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S – Então, inclusive aos que são aplicados aos padrões do ENEM, com aquelas cinco matrizes 

de avaliação, você percebe que o SARESP tem essas matrizes de avaliação, o ENEM tem 

essas matrizes de avaliação e os caderninhos também possuem essas matrizes de avaliação, 

como você avalia esse aspecto? 

I – Eu já tive um questionamento anterior, com até mesmo com a supervisão, porque eu senti, 

na época, que havia um conflito, o meu objetivo, e digamos assim, o objetivo do Estado, o 

meu objetivo não é o índice, a minha preocupação é o aluno, entendeu? Não é só mostrar, não 

é só aparentar? Não. Efetivamente: Como é que está o meu aluno? Ele tem dificuldade em 

quê? O que acontece, foi o que nos comentamos... A Proposta, o currículo pode ser lindo, eu 

não estou entrando muito nesse mérito, qual é o nosso questionamento? Agora, com a turma 

que eu tenho, não dá pra aplicar, teria que ser um trabalho, iniciado nas séries iniciais. Vamos 

fazer um Projeto, vamos trabalhar. Então vamos lá com o ciclo I, aí vamos ampliando para o 

ciclo II, até culminar no Ensino Médio, porque o que a gente percebe, na minha avaliação, o 

Estado quer o quê? Resultado imediato, em curto prazo, só que na Educação a gente sabe o 

quê? Que em curto prazo não dá, é a médio e longo, e mais uma vez, a minha opinião, a 

questão da progressão continuada, como ela está, não dá, não tô questionando a progressão 

em si, a Proposta não é isso, o que aí está. A gente pode até ficar divagando... a forma como 

ela foi aplicada, a maneira como o aluno encara a progressão, a imagem que ele criou, enfim, 

alguma coisa não está dando certo. Então, eu acho que teria que ser também repensada a 

questão da progressão continuada. Porque assim, você avaliar... não é seriado, mas é seriado, 

então você já começa aí, né, com esse choque, então eu acho que deveria ser implantado, 

concordo, nós temos que mudar, mas como nós vamos mudar? Porque regiões diferentes têm 

necessidades diferentes, porque, então, ao invés de você pegar uma equipe única, com uma 

única visão, e elaborar uma Proposta... não! Por que não criar nas Diretorias, grupo de estudos 

para analisar, a nossa situação, a situação da região, quais são as características do nosso 

alunado, quais são os nossos interesses? Entendeu? Então vamos trabalhar em cima deles. Nós 

temos lá o currículo, como nós podemos adaptar esse currículo à nossa realidade? 

 

S – E com a Proposta Curricular da Secretaria da Educação, não dá pra fazer isso? 

I – Eu tenho essa visão pra mim, aquilo é estanque! É aquilo! Eu tenho que seguir aquilo ali! 

Eu não sinto nela a mesma flexibilidade que eu tinha com a Proposta anterior. Eu, 

particularmente, não vejo, entendeu? E eu questiono, já questionei Coordenação, já questionei 

anteriormente a própria Supervisão: Vai... eu não terminei, eu não consegui, minha turma não 

conseguiu terminar aquela série, o conteúdo daquela série, o que é que eu faço? Na seguinte, 
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não consegui fechar o primeiro, quando eu passo pro segundo? Eu começo do segundo? E 

aquele do primeiro? Sabe, eu acho que isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido, tem 

que ser discutido, porque lá, o próprio caderno do aluno, ele é claro, se você abre a primeira 

página, ele cria uma proposta, são sugestões de atividade. Aí teve a primeira interpretação, 

que aquilo ali era a Bíblia, então, nós tínhamos que dar exatamente como estava ali. Tem 

gente que interpretou dessa maneira, aí o que aconteceu? Também não deu certo, porque é 

claro, aquilo ali são sugestões de atividades que você vai adequar, que você vai aplicar, de 

acordo com a realidade da sua turma. Porque se minha turma não tem condições, como é que 

eu vou aplicar? 

 

S – Se não, chega no outro semestre, chegou outro material... 

I – Exatamente... Aí você não conseguiu cumprir com aquele, e aí? O que você faz? Então eu 

acho que isso tinha que ser mais discutido... 

 

S – É angustiante, porque você percebe que está sendo pressionado de um lado com a chegada 

dos materiais... 

I – Aí quando você chega na sala, a tua realidade é outra... Então o que você faz? Porque é 

assim, com relação ao SARESP, é complicado, essas avaliações externas, não que elas não 

deverão existir, só que elas teriam que ser melhor trabalhadas na cabeça do aluno... Tem aluno 

que a gente vê, que ele é criterioso, ele é consciencioso, a gente explica, esse ano só tinha 

Médio, então o que eu conversava, o que eu orientava no terceiro ano: gente, o SARESP é 

uma avaliação importante pra vocês, não é apenas um treino, mas uma maneira de vocês já 

irem se adaptando ao ENEM, uma experiência para o ENEM, para um vestibular, para um 

concurso. Porque a gente tenta colocar, demonstrar pra eles a importância, nós temos que 

avaliar como está o ensino, pra quê? Pra gente ter um diagnóstico, o que que a gente precisa 

mudar, o que não está certo, SARESP é isso, não é punitivo. Eu acho que o SARESP, não 

deveria ser punitivo, nem para o aluno, muito menos para a escola... 

 

S – Mas para o aluno ele não é... 

I – Sim, mas pra escola ele é... 
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S – Principalmente para os professores... Desde que começaram a atrelar o SARESP ao 

salário... Aí ficou complicado... 

I – O que que é avaliação para o professor? Eu acho que a maneira como é visto, é usado, 

trabalhado, o SARESP, eu acho, tem alguma coisa errada. Tem aluno que vem para o 

SARESP, ele não lê a prova, faz de qualquer jeito... Tem alunos que falam: “Ah, essa prova 

não me afeta em nada, vocês tão preocupados, porque é bônus”. Eles falam isso! Eles usam 

isso! Eles sabem por que tá na mídia, não é porque o professor chega e fala e comenta isso pra 

eles, não porque tá na mídia, eles escutam... Eles sabem, então eu acho que teria que ser 

melhor trabalhado. Eu sinto falta, novamente, de uma maior flexibilidade de uma discussão, 

eu, particularmente... Quando foi, lembra o primeiro ano, o jornal? Aí, no final do ano, como 

é que foi feito, essa transição? Olha... teve uma capacitação, foi um professor de cada área, de 

cada disciplina, vocês vão ter uma capacitação... Nós chegamos lá na capacitação, nós não 

sentamos, pegamos o material e avaliamos, não foi discutido como deveria ser trabalhado, o 

porquê de ser trabalhado, esses pontos, olha você não conseguiu completar, você não 

conseguiu encerrar o primeiro caderno, como você deve fazer?... Isso não foi discutido, “Olha 

o material está aqui, o material é esse”, no ano seguinte, sendo que no ano seguinte, já teve 

aquele atraso, então nós começamos sem, então nós começamos numa linha de trabalho, aí lá 

no meio do caminho a gente teve que mudar, porque chegou o material, e nós tínhamos que 

trabalhar com aquele material, entendeu? Então eu questiono também a forma como Estado 

implementa os projetos, as Propostas, eu acho que deveria ser muito, mas muito bem 

discutido antes, mas não discutido lá em cima, com a equipe técnica, não, discutido com quem 

realmente vai trabalhar, ali na linha de frente, quem vai pegar o material e vai aplicar em na 

sala de aula. Mas o que a gente percebe é isso, pode haver até boa vontade, não tem discussão, 

mas lá em cima, aí quando chega aqui, é assim: ó, é isso aqui, use! 

 

S – Você tem razão, professora, é isso o que acontece mesmo e não é só sua fala, diversos 

professores que tenho entrevistado, a preocupação maior deles é essa, a hora que chega no 

chão da escola, já está tudo resolvido e quem vai trabalhar com a Proposta Curricular são os 

professores que estão na escola. 

I – É isso quem está pisando no chão da escola, todos os dias com seus alunos, conversando, 

sentindo os problemas, e mesmo entre escolas, né? Já trabalhei em outras escolas e você sabe 

que as escolas são diferentes. O mesmo trabalho que você faz aqui, você não pode fazer lá 

dentro da favela. Como, por exemplo, no Tancredo, é diferente o trabalho, porque a sua 

clientela é outra. A migração interna e muito grande, como você conhece, no Guarujá nós 
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temos esse problema, então eles chegam do Nordeste e não sabem nem onde eles estão. Eu já 

conversei com crianças lá na escola do morro, que elas não conhecem a praia, que está há 

poucos metros deles, mas não conhecem a praia... Então a nossa realidade, nesse país 

continental, a nossa realidade é muito diversificada e os professores enfrentam realidades 

diferentes... Não temos como engessar o professor, não temos como, por mais que a gente 

queira um currículo único, concorda? Porque o currículo em si, as suas disciplinas, ela já é 

única há muitos anos para nós, nós não obedecemos aos parâmetros curriculares? A nossa 

matriz curricular não é a mesma há quantos anos? Desde que comecei a trabalhar a matriz 

curricular é a mesma. Às vezes muda num ano, uma aula a mais, uma aula a menos, a matriz 

curricular é a mesma.  

 

S – O que você achou dos conteúdos curriculares que a Proposta nos trouxe? 

I – É angustiante, por exemplo: que nem... Eu fui numa capacitação, isso antes da questão do 

caderno, antes desse material, eu estava numa capacitação, aí nós discutimos um conteúdo 

altíssimo, aí eu peguei e falei: sabe qual é a minha preocupação? Eu comentei até com a ATP, 

eu fiquei, para dar, vamos supor, função exponencial, eu fiquei um bimestre inteiro, aí foi um 

“ooooohhhh”. Aí, eu falei: sabe por quê? Porque eu tive que trabalhar potenciação. Aí qual foi 

o questionamento? “Não... professora, como é que você tem que trabalhar você pega aí um 

cantinho da lousa e coloca lá pro aluno...”. Aí novamente eu levantei e falei, acho que não 

soube me expressar corretamente, né? Não é que ele tem uma dúvida, ele não se recorda, não 

é isso, ele não sabe potenciação, ele não sabe o conceito básico, pra ele 2³ é seis. Você está 

entendendo? Sabe o que a gente percebe, quando a gente vai nessas capacitações, ou quando a 

gente, até mesmo, assiste essas videoconferências, parece que a pessoa que está do outro lado 

não tem noção da nossa realidade, né? Dá impressão que eles precisam sabe, um dia, vir dar 

uma aula, entrar em sala de aula, sentir o que é, por exemplo, eu trabalho com Médio, então 

eles precisam sentir o que é um adolescente, como eles se comportam agora, porque o 

adolescente de hoje é diferente do adolescente de quando eu comecei, é diferente do 

adolescente há cinco anos, há dez anos atrás... A problemática, a vivência deles, é 

completamente diferente, a gente sabe que a família de hoje é diferente da família de dez anos 

atrás, estruturalmente falando, então certas coisas que passam, ficam desassociadas com a 

realidade, parece que a pessoa está muito tempo fora da sala de aula, que ela não tem noção 

do que é, ou ela pegou, o quê? Aquelas escolas modelo, que a gente sabe que tem, até mesmo 

dentro do Estado, então ela pegou aquela determinada clientela e só trabalhou com ela. Que 

nem você fala, pega lá Paulo Clemente, pega Prainha, pega..., entendeu? Vou eu, vou eu ficar 
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divagando sobre geometria analítica, com aquele meu aluno ali, que tem dificuldade ali, que 

tem dificuldade lá, com as quatro operações, não dá! Falta isso, falta também um pouco desse 

pé no chão, sentir aí em sala de aula, a realidade, uma coisa é aquilo que eu almejo, é lógico, 

eu também gostaria de entrar numa sala de aula, numa classe assim, nivelada, e falasse, que 

dissertasse sobre todos os conteúdos e eles me entendessem perfeitamente, não ia ser um 

paraíso?  

 

S – Você focou numa coisa muito importante, que nas capacitações que teve da Proposta, foi 

falado muito que o professor tem que modificar a sua aula, como se a culpa fosse do 

professor... Eu gostaria que você abordasse esse ponto também na sua entrevista.  

I – O que a gente sente, eu, posso falar por mim, fala-se muito em motivação, o professor tem 

que motivar o aluno, a escola tem que ser fonte de motivação para o aluno, só que a maneira 

como eles estão tratando os problemas que são reais, que a gente observa, pelas avaliações, o 

modo como eles estão trabalhando isso, dá a entender, pelo menos pra mim, parece que a 

culpa toda é do professor, só o professor tem que mudar. Então a progressão continuada, por 

exemplo, não deu certo, porque o professor não soube trabalhar... Ah, esse currículo não está 

surtindo o resultado esperado, porque o professor não está trabalhando como ele deveria 

trabalhar... Então isso acaba o quê? Desmotivando o professor, desmotiva, sabe você não... Eu 

pelo menos não vejo, uma... muito simplista falar um elogio, não é um elogio, mas sabe eu 

não sinto, uma valorização, uma fala, uma palavra de valorização, em relação ao professor. O 

próprio aluno, você vê como a coisa, talvez não seja só da minha cabeça, porque o próprio 

aluno fala: “ah, eu não quero ser professor!” Ninguém foi lá falar com o professor! Eles 

mesmos têm essa fala, “ah, não! Pra que eu vou estudar, pra ser professor, ah, eu não!”. E é 

um fato, você pega as Universidades, qual é o número, as classes de licenciatura? Tem curso 

que está fechando, da minha área, da nossa área Exatas. Daqui a pouco, nós vamos ser o quê? 

Animais em extinção. Não é verdade? Na minha época, eu me formei em 88, a minha turma, 

da manhã tinha menos, iniciamos com 30, nos formamos apenas 7, à noite tinha 60, acho que 

se formam o que, 20? Então eu acho que os governantes, eles teriam que ter um outro olhar 

para o professor. Valorizar a figura, o professor, porque, ele valorizado, ele respeitando a 

figura do professor dentro da escola dá um efeito para o aluno que também vai valorizar, o 

aluno, os pais mesmo falam em reunião, então a figura do professor, ela esta o quê? Ela está 

desgastada, então eu acho que há necessidade de um outro olhar, entendeu? Não está dando 

certo, é um fato, ele pode observar pelas avaliações, pela fala, então tem que ser feito alguma 

coisa. Então vamos sentar, o ensino tá pedindo socorro, o que a gente pode fazer, vamos 
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sentar e pensar. É assim, valorizar o professor não é só salário. É lógico, salário é bom e 

necessário, porque todo mundo tem que se manter, apesar de alguns achem que é sacerdócio, 

é vocação, isso não existe, você tem família, você tem que se manter, você tem que ter um 

certo modo de vida, ter condições de estar fazendo um curso de aperfeiçoamento, de estar 

investindo na sua capacitação, ter condições de você, independente do Estado, ter condições 

de fazer um curso que você queira, para você estar se capacitando melhor, para você estar se 

reciclando com as novas metodologias, com os novos métodos, mas você tem que ter essa 

condições pessoais, independente de que o Estado ofereça ou não, como todo o profissional 

tem. Fora essa questão de salário, é obvio é importante, mas valorizar mais a figura, a imagem 

do professor, resgatar essa valorização também, são a questão de autoestima. Eu me recordo 

que quando eu entrei na Coordenação, foi em 2001, eu ainda peguei uma parte daquele 

circuito gestão, olha foi assim, um curso maravilhoso e eu me recordo, perfeitamente da fala 

da professora da minha primeira aula do circuito de gestão, em uma empresa, num trabalho, 

qualquer que seja, o setor, qual e a primeira regra: funcionário feliz, funcionário satisfeito, ele 

produz mais, ele rende mais, porque ele se sente bem, se sente à vontade, ele se sente 

motivado a produzir mais. E a gente não observa isso! Não é verdade? 

 

S – É verdade, você tem toda razão. Professora, eu acho que já até abusei da sua boa vontade. 

Eu agradeço muito a sua colaboração, tenho certeza de que a sua fala vai aparecer muitas 

vezes em minha tese. Vou dar outro nome, eu até brinquei falei assim: vocês podem escolher 

algum nome se vocês quiserem. Mas eu agradeço muito a sua colaboração, você vai ver que a 

gente vai escrever sobre isso, é a nossa forma de luta é essa, é falar, colocar por escrito, é 

encaminhar essas nossas produções aos nossos governantes, àqueles que estão lendo e 

ouvindo, para poder chegar lá, é uma forma... 

I – É, como lhe falei pra você anteriormente, as pessoas falam assim: “ai, é coordenadora, ai 

você vai falar...”. Eu não encaro dessa maneira, nós não estamos juntos? Não temos o mesmo 

objetivo? Então, de repente, para mim, a supervisão ela é o quê? é meu apoio, é com ela que 

posso estar justamente, sentando e discutindo, expondo essas minhas dúvidas, fazendo os 

meus questionamentos, porque é a ponte que eu tenho, é a maneira que eu tenho de ter mais 

uma pessoa me ajudando, a resolver, a solucionar. Então nós temos que nos unir para 

solucionar aquele problema, a gente não tem que ter medo. 

 

S – Principalmente uma professora efetiva como você, de tantos anos... Mesmo que eu não 

gostasse da sua entrevista, o que eu poderia fazer? Nada... Não é verdade? Não tenho como 
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prejudicar ninguém em nenhum sentido, nem é a nossa vontade e jamais, de nenhum 

coordenador, prejudicar alguém. Nossa função é participar do trio gestor. 

I – Então é assim, eu sinto isso, sabe, essa falta? Essa necessidade? De sei lá, de repente 

grupos, sei lá, é uma ideia, entendeu? De repente formamos grupos, é difícil? Quem sabe 

quando nos tivermos nossa Diretoria aqui? Entendeu? 

 

S – Formamos grupos de discussão, lavramos em termos e encaminhar para a Secretaria da 

Educação... 

I – Eu digo isso, porque eu vivenciei na elaboração da Proposta do CEFAM. Eu achei 

superinteressante o modo como foi elaborada a Proposta. Ela tinha a equipe técnica dela, 

então nós nos reunimos bimestralmente, no início, depois semestral, mas pelo menos uma vez 

ao ano, nós tínhamos esse momento, entendeu? Ali se encontravam professores de várias 

regiões, havia aquela troca, sabe? Ideias de projetos, projetos diferenciados. Eu sinto essa 

falta! 

 

S – É verdade! Seria um caminho, o que você citou é um caminho interessante. Poderia 

retomar essa forma que foi implantado o CEFAM, de trabalhar, é uma boa ideia. A gente vai 

escrever sobre isso também... 

I – Até mesmo para criação, elaboração de material de suporte. Entendeu? Nós tínhamos 

aquele ATM, Atividade de Matemática, aquilo era um material fantástico, maravilhoso. Na 

época que tinha a Delegacia de Guarujá, eu fui a São Paulo, na época da implantação, só que 

daí, infelizmente, lá vai uma crítica para o Estado... Olha como é que funciona, nós fomos, 

acho que foram uns três dias de encontro, foi na CEMP novamente, aí no primeiro dia eles 

disseram: “no último dia, nos vamos estar distribuindo o material e vocês serão os 

capacitadores, então vocês, dentro da suas delegacias, vocês vão dividir as escolas por equipe, 

e vocês vão dar a capacitação pra trabalhar com esse material”. Três dias de capacitação, sobe 

e desce. Às 4h30 da tarde chega uma das Diretoras da CEMPRO, e diz: “olha, esquece tudo”. 

Porque não ia ter mais. Não ia ter mais projeto, acabou. O material veio pras escolas, chegar, 

chegou, mas não foi feito o que tinha que ser feito. Eu me recordo que foi no inverno, no meio 

do ano, reúne o professor que vai ser o capacitador, segundo semestre vamos dividir as 

escolas criar turmas e vamos estar orientando os professores, seria o quê? Apresentação do 

material e discussão de atividades, sei lá, elaborando oficinas como trabalhar, como utilizar 

aquele material. Simplesmente não vai ter, tá? Eu nem ganhei o meu material, voltei muito 

revoltada, porque o material era muito bom e eu não recebi, eu que fui e não recebi. Mas é 
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uma pena, eu acho isso uma pena. É isso que eu falo, o material era riquíssimo, eu acho um 

desperdício, é obvio, eu conversei com os colegas, e aí? Você tá utilizando o material? Que 

material? Aquele assim, é um por série, cheio de atividades, dentro da Proposta... nem sabia 

do que se tratava... 

 

S – Aí já é uma falha da gestão, né? 

I – Sim, mas e aí? O gestor? Ele foi orientado também?  

 

S – Não se sabe... Ele sabe para que serve aquele material que chegou? 

I – Naquela época, existia o quê? Coordenador pedagógico que fazia parte do projeto, mas na 

época não tinha coordenador, as escolas não tinham coordenador... O gestor foi orientado? 

 

S – Então a gente, sendo bem simplista, a grande parte dos problemas se encontram na 

implementação das coisas, que são truncadas. Eu tenho impressão que isso aí deve ter sido 

uma briga política, porque como é que eles fazem um movimento no estado inteiro? 

I – Chegaram lá no último dia, na parte da tarde e... esquece tudo! Aí eu cheguei pra Dona 

Nacima, fui me reportar, porque ela também estava empolgada, ela também já me conhecia do 

CEFAM, ela sabia como eu trabalhava, aí ela me perguntou: “E então, como foi”. Aí eu disse: 

“olha, eles falaram pra esquecer, para abafar, abafa que não vai ter”. Ela olhou assim pra 

mim... E esse material chegou na escola muito tempo depois. Então você falar que a 

Secretaria não tem um material bom, não produz, é mentira, a maneira como ele é aplicado, 

implementado é essa a minha questão... Eu não tive nenhuma capacitação, reunião, pra 

discutir “oh, vamos lá, como é que tá, você acha que tá legal?”. Por exemplo, na oitava série, 

eu peguei erros conceituais ali no material, não só na minha, eu peguei outros professores 

falando que tem erro conceitual, e aí, gente? Não era o momento? Vamos repensar, vamos 

conceituar... Não tá dando muito certo esse caderninho, como que a gente pode elaborar? 

Você quer apostilar? Se ele for apostilado, tem que ser bem apostilado, tem que ser muito 

bem elaborado. Não é só atividade, não é só esse vai e vem. Tem que ser melhor elaborado. 

Melhor do que está ali, aquilo ali foi o quê? Uma intenção? Eu acho que esse material teria 

que ser revisto, na minha opinião, para ter o quê? Uma melhor aplicação? Falando no geral. 

Não que ele não seja aplicável em algumas situações, pode ter escolas, que bom, tomara que 

tenha mesmo escola que ele possa ser aplicado, mas para nossa realidade aqui, pelo que eu 

tenho conversado... Quando você é profissional, quando você sente essa responsabilidade, 

essa consciência, você se preocupa. Por exemplo, falou-se que a Proposta seria inovadora, 
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revolucionária, você viu alguma coisa tão diferente? Eu não, já vi professores elaborarem 

projetos que dariam, com certeza, muito mais certo do que esse que nos temos agora.  

 

S – E aqui até que é uma realidade bem mediana? Como eu te falei, lá no Paulo Clemente, 

existe uma realidade muito cruel. Aqui nesse colégio, encontramos uma realidade bem 

mediana, e ainda se encontra dificuldade, então imagina numa realidade mais difícil? Não é 

verdade? 

I – Você acha mediana? Como assim? Como você avalia? 

 

S – Em termos socioeconômicos. 

I – Sim, só que daí, fora essa questão econômica, existe assim uma questão social que acho 

que vai além, é como eles encaram a escola. Não é uma questão só de conteúdo, o que 

preocupa é a forma como o aluno e os pais, esses poucos que vêm à escola e a gente conversa, 

é a visão da escola que mudou, entendeu? Acho que valia a pena um estudo em cima disso, 

conversar com os alunos, “o que é a escola para você?” “O que representa?”. Com os pais, 

porque se sabe que, sem o suporte dos pais lá, nossas quatro, cinco horas aqui, se perdem 

durante o restante da vida, a gente tem que ter um suporte lá também... Para o pai, qual a 

expectativa que ele tem da escola? Ele coloca o filho na escola, para quê?  

 

S – O que você acha?  

I – É, por exemplo, eu, enquanto mãe, qual é a minha preocupação? O que eu vejo na escola 

da minha filha? Eu tenho que pensar, ela vai oferecer conhecimento, formação, a parte formal 

para ela, mas também o quê? É um ambiente social. Então, eu escolhi a escola da minha filha, 

de acordo com o temperamento dela, porque a mãe conhece filho. A gente sabe como ele é. 

Então eu escolhi uma escola que iria oferecer esse crescimento, não só a parte formal, mas 

enquanto pessoa também, enquanto cidadã. Então minha filha não se expõe, ela é muito 

tímida, mas a escola fez todo um trabalho, então ela se expõe, ela é crítica, desde os oito anos, 

entendeu? Crítica sem ser o quê? Sem ser mal-educada, então ela sabe se posicionar. Mas o 

que o pai quer? Quando essa escola ela era tempo integral, sabe o que nos ouvíamos? Eu ouvi 

pais dizendo: “ah não, por mim meu filho entrava as sete da manha e sai só às nove da noite. 

Porque assim eu não tenho que me preocupar com ele”. Ela vê a escola como quê? Como 

depósito? Quantos pais.... por exemplo, ele vem aqui e questiona, ah, não tem que ter aula até 

às sete da noite, porque, porque ele quer que o filho esteja protegido num local... Quantos pais 

vêm e discutem a Proposta pedagógica? Nenhum. Quantos vêm discutir a linha de trabalho? 
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Nenhum. Eles não querem saber... Então eu acho que... eu discuto muito com o Zoel, sabe, 

todo mundo sabe quais são os problemas, tá, como mudar? Nas videoconferências, o que a 

gente observa? Eles falam dos problemas, mas, efetivamente, mas como mudar? Como a 

equipe deveria trabalhar? Porque uma andorinha só não faz verão. Como a equipe deveria 

trabalhar? Você já viu? Eu não vi nenhuma... 

 

S – É que não existe receita pronta, não é? 

I – Sim, mas um norte, criar um espaço para não só apontar o erro, mas descobrir soluções 

para sanar aquele problema... É aquilo que eu falo, adianta, sabe o que parece: não tá dando 

errado, é o professor... O que o professor, isso, aquilo, que adianta o professor mudar o seu 

olhar, se a escola como um todo não muda. Então é a equipe, é a parte administrativa que tem 

que se unir com a parte docente, com a Secretaria, com os demais funcionários. Eu enxergo 

assim: é um trabalho em conjunto, não pode ser desassociado um do outro, cada um trabalha 

do seu jeito. Não tem que ser a mesma fala, o aluno, às vezes, às vezes não, eles sentem esse 

racha dentro da escola e o trabalho acaba perdendo a credibilidade. É como se o nosso 

trabalho aqui não tivesse respaldo, aqui, nem ali, nem acolá. Então ele fala, pra que eu vou me 

empenhar nisso aqui, se não tem respaldo de lado nenhum? 

 

S – Isso aí já é um problema que vai além... Agradeço sua colaboração, professora. 
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Entrevista EE dos Girassóis: Núcleo Gestor 

Tulipa – Professora Coordenadora (PC1) 

S – A entrevistadora  T – A entrevistada 

 

S – O professor coordenador foi o pilar na implantação da nova Proposta Curricular. Eu 

gostaria que você dissesse seu nome e colocasse quais foram os pontos facilitadores enquanto 

coordenadora e os que dificultaram o seu trabalho nesse momento de implantação da nova 

Proposta Curricular do estado.  

T – Tulipa, coordenadora do Ensino Fundamental e Médio. Eu vou começar pelas 

dificuldades, tudo que é novo já é difícil, então o professor para sair do tradicional, encontra 

muitas barreiras, no presente momento nem tanto, mas no começo sim, e temos ainda os 

professores na área de Exatas, porque eu como sou da área de Exatas também, posso dizer que 

não tem uma sequência no caderninho, então o que tem que fazer o professor, ele tem que 

conhecer totalmente a apostilha, para fazer ali como exercícios complementares, e o que ele 

está desenvolvendo, o conteúdo que ele está dando naquele momento, ele vai ter que olhar 

qual a página que o aluno vai ter que fazer daquele determinado exercício, daquele conteúdo. 

Então, para o professor de Exatas, principalmente na área de Matemática, para ele, como ele 

tinha sempre o livro tendo uma sequência, então ele achou muito difícil... Mas não é que é 

muito difícil, tem que parar, ele tem que conhecer a apostila, antes de mais nada, e ver onde 

ele vai dar o exercício, porque, às vezes, o mesmo conteúdo, por exemplo, vamos falar sobre 

logaritmos, tem na página 13, tem na página 22, tem na página 15, então ele tem que ter esse 

conhecimento. Foi difícil isso, e até pra gente mostrar para o professor da área de Exatas que 

tinha que ser feito isso, muitos ainda relutam... Não usam o caderninho por isso, porque ele 

acha que o mais fácil são os livros, que não estão adaptados ainda dentro do currículo... 

 

S – Ele acha que seria mais fácil para ele? 

T – Isso. 

 

S – Eles falam que é mais fácil para o aluno, o aluno gosta mais só do livro didático, ou o 

aluno está aprendendo melhor com a apostila, o que eles falam? 

T – A apostila é bem no raciocínio lógico, ela tem muita coisa de raciocínio lógico, que não 

tem nos livros didáticos. Então o raciocínio lógico, para ser implantado, a meu ver, como 

coordenadora, tinha que ser desde as séries iniciais, coisa que hoje em dia é que eles estão 

fazendo isso, a gente vê pelo ENEM e no SARESP, que tem o raciocínio da interpretação...  
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S – Exatamente, porque eles colocaram matrizes de referência e o professor não estava 

acostumado a trabalhar com matrizes de referência, não é? 

T – Para o professor, se ele consegue passar o tipo de aprendizagem para o aluno, o aluno não 

vai ter dificuldade, pelo contrário, eu acho que está mais fácil ainda para o aluno, pelo 

raciocínio lógico, a interpretação em primeiro lugar, a Língua Portuguesa ali presente, não é 

tão difícil, mas isso foi problema, esse ano, desde primeira série, quarta série, mas eu acho 

que não é difícil, eu acho até mais prazeroso. 

 

S – O processo de implantação inicial de jornalzinho, o que você achou daquele processo? 

T – Olha... nada mais é do que a própria apostila, certo? Eu gostei daquele jornalzinho, mas 

tinha coisas ali meia... um pouquinho, assim complicadinhas, tinha que vir sendo construída. 

Foi dado no primeiro momento, foi um pouco difícil, tanto para o professor como para o 

aluno... 

 

S – Os professores sentiram mais? Tinha muita resistência? Como é que foi? 

T – Vamos dizer assim, 40% de resistência... 

 

S – Mas o motivo da resistência você alega a quê? 

T – Eu alego ao não conhecimento antes, um preparo antes, o mau preparo, que nem eu te 

falei, não se tinha o raciocínio lógico, a gente não ensinava ao aluno o raciocínio lógico, não 

era esse lado, era mesmo a parte didática, o livro didático mesmo, né? Não tinha essa parte de 

que eles terem que pensar... Agora não, eu acho que agora em qualquer área... 

 

S – Então é um exercício para o professor também aprender a pensar? 

T – Lógico, porque foi... Porque muito professor tradicional, ele usava aquele livro e aquele 

livro ele usava há quatro cinco anos, então ele sabia aquele livro, de cor e salteado, e sempre 

daquele mesmo estilo, do mesmo jeito de ensinar, e então aí mudou, então o professor teve 

que aprender, o aluno teve que aprender... 

 

S – E eles estão aceitando bem? Estão conseguindo... 

T – Na área de Exatas ainda há dificuldades, mas na área de Português está indo bem, muito 

bem, eu estou gostando. 
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S – Como foi a avaliação dos alunos? Porque nós já temos a avaliação desses alunos, em 

2008, no início da implantação do jornalzinho, 2009, 2010 e nós já temos a avaliação do 

SARESP desses alunos. Como foi a avaliação da escola? Eles melhoraram os índices? Como 

é que foi? 

T – O Ensino Fundamental foi bom, já o Ensino Médio aqui da escola não foi bem.  

 

S – Não houve aumento dos índices? Em relação dos anos anteriores? 

T – Não. Também eu com Ensino Médio não foi, não atingiu. 

 

S – Você não sabe nos anos anteriores? Eles foram melhores? 

T – Não sei, para falar a verdade, não sei. Eu não tive tempo nem de sentar e fazer esse 

levantamento. Eu ia fazer em 2013, que a gente faz para ver como eles estão indo... 

 

S – Quanto ao material? Você acha que os alunos aceitaram, que os professores conseguiram 

trabalhar legal no início e depois continuaram melhorando, como que foi esse processo? 

T – Porque no início foi obrigado, né? Eles foram obrigados a usar a apostila, eu acho que 

tudo o que é imposto, não é bem trabalhado, né? Tem que saber, não é? 

 

S – Mas foi obrigado por quê? Como é que foi feito isso? 

T – No começo, pelo que eu entendi, e pelo que muitos professores entenderam, porque foi 

assim, o currículo estava para ser implantado ou não (lembra do início?). Então, ele foi 

implantado, então se ele foi implantado, se todo mundo aceitou, aquelas apostilas, veio dos 

superiores, que tinham que estar prontas que tinham que estar completas. Bem início, eu ouvi 

nas capacitações. Aí depois não, aí depois mudou, aí poderia assim, usar alguma atividade... 

 

S – Quando teve a chegada dos caderninhos, que foi a Proposta Curricular, aí começou a abrir 

mais um pouco... 

T – Aí eles viram que não era por aí. Aqui na escola eu tenho uma professora de Matemática 

que fala que não vai usar de jeito nenhum, ela não vai usar, que ela nem entrega, é do aluno. 

Aí eu acabo eu entregando, acabo pedindo para alguém entregar, a gente leva na sala para 

entregar, porque ela se recusa a entregar as apostilas. Agora que eu comecei a conversar com 

ela, para ela iniciar com as atividades curriculares. Mas eu tenho certeza de que ela não usa. 

Então ela aceitou pelo menos entregar para os alunos. Porque ela nem entregava. Só nesse 

caso. Os outros usam... 
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S – Você trabalhou com eles na Proposta nos HTPCs, certo? Você teve capacitação e passou 

para eles nos HTPCs, não foi assim? Você deve ter assistido com eles diversos vídeos e 

conferências. Nesses vídeos e conferências, você achou o quê? Valeu a pena, não valeu? Ou o 

que faltou? 

T – Tudo a gente leva um pouquinho, sempre a gente aprende um pouquinho, sempre, né? 

Com certeza alguma coisa eles aprenderam, eles criticam bastante, tô dizendo a verdade, mas 

sempre alguma coisa ali eles aprendem. Porque você vê quando você dá os HTPCs, ATPCs, 

eles falam alguma coisa semelhante, ou quando têm também falando para eles utilizarem, por 

exemplo, determinado livro, que vem algumas coisas para eles utilizarem, alguns vídeos, 

algumas sugestões, eles comentam e gostam... Então teve o lado crítico, lógico, eles 

criticaram, mas... 

 

S – Principalmente, eles comentam, pelo menos ouvi alguns comentarem, que essas 

imposições vieram mais da própria Secretaria da Educação em si, na época das 

videoconferências, quando foi implantada essa obrigação, veio mais da própria Secretaria. 

Porque, por exemplo, eu, como coordenadora, nunca fui verificar, eu participei de HTPCs, 

onde o coordenador estava passando, mas nunca um coordenador obrigou ninguém a usar... 

T – Nunca ninguém falou, nunca obrigou, mas eles interpretaram dessa maneira, eles 

entenderam assim... 

 

S – Você tem essa professora que até hoje não estava utilizando a Proposta, mas a maioria 

utiliza?  

T – Sim, a maioria utiliza. 

 

S – Isso é importante, a maioria utiliza e agora com bastante liberdade, não é? 

T – Sim, hoje você vê que não tem mais aquela... Eles tinham medo, também, porque não 

conheciam, e agora não, eles pegam as apostilas, eles entregam, os alunos fazem, não está 

tendo problema nenhum... menos, né? Menos, né? 

 

S – Como sempre existe dentro de uma escola. Mas como estou percebendo, talvez se tivesse 

sido implantada de forma diferente, ela não teria tido esse baque, essas intercorrências. Os 

professores reclamam muito que os alunos estão em estágios diferentes do que ele trabalhava. 

Você tem ouvido isso também, nas suas HTPCs? 
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T – Mais na área de Exatas, volto a falar, mais na área de Exatas. Nas outras áreas, no 

momento, agora no presente momento, eles não falam assim não! 

 

S – Certo, porque eles acreditam que se tivesse sido assim implantado paulatinamente... 

T – No começo, é o que te falei, se vem desde lá debaixo... Mas tudo que a gente tem que 

começar, tudo que tem que ser implantado, é sempre assim. Depois os outros que vão vindo, 

das outras séries, aí sim, né?... Que nem agora, eu acho que a Proposta agora, para os 

professores, já não assusta tanto, já estão acostumados, professor de Matemática briga muito, 

mas já sabe que pode fazer esse exercício... 

 

S – Então vamos dizer assim, é uma coisa normal, tudo o que se começa de novo tem essa 

reação, não é? Então você acha que existiu mais pontos positivos do que negativos? 

T – Sim. Eu gostei da Proposta, eu gostei dessa Proposta, desse pensamento de estar o estado 

de São Paulo todinho, estar trabalhando... Tem, é claro, tem classes que andam um pouquinho 

mais do que o desejado, outras não, o aluno pode mudar, que está sempre dentro do mesmo 

conteúdo. 

 

S – Mudar de escola, mudar de cidade, não é? Tulipa, a nossa grande meta, em todos os 

nossos planos decenal, nossos planos nas novas diretrizes curriculares, é sempre almejar uma 

Educação de qualidade. Você tem participado de diversas capacitações conosco, você sabe 

que nós praticamente conseguimos atingir quase 100% dos alunos dentro da escola, nós não 

temos mais alunos fora da escola, sem vaga nas escolas. Hoje, se chega um aluno que não tem 

vaga, nós matriculamos de imediato na própria Diretoria, e nós temos escola para todos, mas 

o nosso ensino, de qualidade, está deixando muito a desejar. Você acha que essa Proposta está 

contribuindo para a melhoria da Educação? 

T – A Proposta contribui, mas não para nossa realidade no momento. Temos muito que 

caminhar, muito, muito, a conscientizar os alunos, porque a progressão continuada, do nível 

do Ensino Fundamental II, de quinta à oitava, eu tenho certeza que o aluno, eles precisam de 

uma cobrança, precisam ter limites, entendeu? Principalmente nessa faixa etária, essa faixa 

etária ela precisa, entendeu? Então o que aconteceu? Não está tendo cobranças nessa faixa 

etária, devidas, eles estão sem limites “porque eu venho na escola eu passo”. “Para que eu vou 

estudar? Meu amiguinho não estuda e ele passa de ano”. Então, eu acho que o grande 

problema está aí... 
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S – O maior problema está na progressão continuada... 

T – É porque daí decaiu a Educação, porque no começo não, eles estavam assim assustados, 

eles não sabiam o que ia acontecer, depois eles começaram a perceber que não precisava 

estudar, “Pra quê? Eu vou na escola eu passo de ano!”. Entendeu? 

 

S – Foi também colocado já isso, por outros colegas nossos, professores, que foi colocado 

sobre os ombros do professor uma responsabilidade grande e todos se declararam não ser 

assim contra a progressão continuada, mas eles falam que o professor tem que dar uma aula 

assim, uma aula melhor, uma aula mais interessante, e que isso não está só na mão do 

professor, tá na mão de uma sociedade como um todo.  

T – Você pode observar, que, às vezes, a criança vem de uma família muito desestruturada, às 

vezes não tem pai, não tem mãe, é um avô que cuida, e aquele problema todo, e ele não tem 

incentivo dentro de casa para estudar e o professor encontra muita dificuldade de incentivá-lo 

aqui também. Não que o processo de retenção seja bom, mas seria uma preocupação a mais 

para o aluno, se preocupar em manter uma condição melhor. É que não está dentro da nossa 

realidade, a nossa cultura não permite essa Proposta, vamos dizer. 

 

S – Essa liberdade toda né? 

T – Então tudo que é mudança a gente tem que ter um tempo, então tá difícil, famílias 

desestruturadas, que não dá o incentivo, porque ele precisa do incentivo dentro de casa, né? A 

escola sozinha não faz, não faz, “ah, então eu sou obrigado a ir à escola, ah, a Bolsa Família, 

se não meu pai vai ser chamado ao Conselho Tutelar”, entendeu? 

 

S – A obrigação de vir, eles vêm, mas a vontade de estudar... 

T – Não tem, né?  

 

S – Principalmente nesse calorão, em sala de aula, não é fácil motivar um aluno... 

T – Não tem como... Aí você tem que ter algumas artimanhas, de trazer para o pátio, às vezes 

no pátio também não adianta... Aí se todo mundo descer pro pátio, o professor como é que 

fica... É difícil... Mas eu gostei da Proposta, com várias restrições, mas eu gostei da ideia, eu 

gostei da Proposta... 

 

S – Obrigada Tulipa, você cooperou bastante com a gente. Obrigada. 
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Entrevista na EE dos Girassóis: Núcleo Gestor 

Palma - Professora Coordenadora (PC2) 

S – A entrevistadora  P – A entrevistada 

 

S – Você vai falar primeiro seu nome e seu cargo. 

P – Meu nome é Palma, sou coordenadora da escola fazem cinco anos. Eu tenho pós-

graduação em Psicopedagogia. Eu acabei de fazer agora a pós-graduação da REDEFOR 

[Rede São Paulo de Formação Docente] da USP. Eu trabalho como coordenadora e gosto 

daquilo que eu faço. 

 

S – Vamos à Proposta. Quais foram os pontos que você percebeu que foram facilitadores e 

dificultadores em seu trabalho na implantação da nova Proposta? 

P – Quanto ao currículo, eu acho ele muito importante. Eu cheguei a pegar um ano do novo 

currículo, antes de me tornar coordenadora, e eu tinha muita dificuldade, eu sou professora de 

Artes. Eu gosto muito do currículo novo, eu tento passar para os professores, a facilidade que 

o currículo tem de estar dentro da sala de aula e você saber o que tem que estar trabalhando, 

quais são as necessidades das crianças, naquele momento, então eu gosto muito. Tento passar 

para eles a facilidade de trabalhar com o currículo, de trabalhar com os livrinhos, a nova 

Proposta, eu sou realmente fã do currículo. Agora a resistência que existe em certos 

professores ainda é grande. Eu tenho professores na escola que têm resistência grande. Eles 

alegam que o conteúdo não tem uma sequência, que o conteúdo é... Principalmente 

Matemática, ela reclama muito, que ela começa dando um conteúdo, só que ela tinha que dar 

um conteúdo anterior, só que assim, a dificuldade que elas têm de trabalhar, e eu cheguei já a 

comentar com elas, que existia sim, essa dificuldade, no primeiro e segundo ano. A partir do 

terceiro ano do currículo, já não tem que ter dificuldade, porque você sabe o conteúdo que 

você vai ter no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto caderno e você pode estar 

passando esse conteúdo, você faz o conteúdo. Então a dificuldade que eu vejo no currículo é 

de eles serem separados por bimestres. Eu acho que o currículo deveria vir todo junto, 

primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, para o professor estar trabalhando... Nem que 

ele trabalhe de uma forma em espiral, ele vem, ele vai, ele vai, ele volta, pra ele cumprir 

durante o ano todo esse currículo. Então, eu acho assim, a dificuldade que tem no currículo é 

essa, a resistência dos professores ainda, alguns ainda têm, muitos deles não trabalham 

mesmo, a gente sabe que não trabalham, a gente tenta colocar, tenta colocar e eles não 

trabalham. Mas o que eu acho mais dificultoso é essa separação dos cadernos. Eu sinto que é a 
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separação dos cadernos, tanto para os alunos, que eles perdem, eles esquecem, eles não 

trazem, quanto para os professores. Ah, mas eu tenho um conteúdo que eu deveria estar 

ensinando antes daquele conteúdo, então se eles já tivessem integrados os quatro, ele pode 

estar fazendo essa espiral, ele vai, ele volta... 

 

S – E os professores usam ainda o livro didático, e usam os caderninhos? 

P – Usam... Eles usam o livro didático como um suporte dos cadernos, porque eles falam que 

no caderno é muito sintetizado, são mais atividades, não tem muita teoria, então eles usam 

mais os cadernos mesmo... Português é mais texto que eles procuram, a professora de 

Português procura texto. Matemática é mais cálculos, Matemática é mais a explicação na 

lousa mesmo, do que propriamente o conteúdo, porque o livro didático, você vai ler, ler, ler e 

não vai entender, a professora tem que estar lá na frente explicando, não tem como. Eu acho 

assim, o currículo é mais dinâmico, ele pede ao professor ser dinâmico, o professor tem que 

estar correndo atrás, não adianta dar o currículo “ah, deixa eu abrir pra ver o que eu vou dar 

hoje na sala de aula. Ah, eu tenho que dar isso”. Não, não pode, tem que ser planejado, o 

professor tem que estar lendo para saber até onde ele pode ir, para saber o que ele pode 

utilizar e o que ele não vai utilizar. Então é assim, é uma forma do professor estar estudando, 

entendeu? Pode ser que essa seja a resistência também, de o professor estar correndo atrás, 

porque é fácil, alí ele te dá o caminho que você tem seguir, agora o que você vai utilizar 

naquele caminho, você tem que correr atrás. Então essa dificuldade do professor ainda aceitar 

o currículo é isso. 

 

S – Mas você não vê a Proposta como fechada, como engessando o professor?  

P – Não, não, não vejo. Eu vejo uma Proposta, que eu posso estar dando uma coisa na sala de 

aula e posso pedir para eles pesquisarem outra, abrir um novo leque. Eu acho assim, é aquilo 

que eu falo para eles, o currículo é a base que o aluno precisa saber, agora depende do 

professor querer somente aquela base para passar, ou o professor querer abrir a cabeça do 

aluno e colocar mais coisas, a partir do momento que você vai instigando a criança, ela vai 

tendo vontade de estudar. Agora se você der o básico, básico, ela vai ser sempre o básico, não 

vai crescer, ela não vai ter outras coisas. Eu não acho engessada, como eles falam, que a 

Proposta é engessada, que o professor fica engessado, eu não acho isso, ela é aberta, ela é 

engessada se você tiver o olho de você querer seguir só aquilo que está ali. Ela te dá opção, 

aquilo ali, você precisa dar pra criança, porque ela precisa saber o conteúdo que está ali, as 

habilidades e competências que ela tem ali, é o que ela vai precisar saber, só que ela pode, 



 

280 

 

 

nessas habilidades e competências que a criança vai saber, dar outra coisa ligada ao mesmo 

tema, ela não precisa ficar só ali, tanto que ela pode trazer outras coisas, outro material, uma 

aula mais dinâmica, não caderno, lousa, giz, lousa, eu acho que ela é bem aberta, a Proposta 

bem aberta para o professor estar caminhando do jeito que ele quer. 

 

S – Melhorou os índices após a implantação da Proposta, como o índice do SARESP? Ou 

piorou? 

P – Olha, quando o professor pega as classes do SARESP, que é aquele professor que você 

sabe que ele dá o conteúdo do currículo, que ele enriquece a aula dele, nós tivemos uma 

melhora, nós tivemos um ano de melhora, que foi 120%, por quê? Porque eu sabia quais eram 

os professores que estavam trabalhando o currículo e quais eram as salas do SARESP, tanto 

que quando eles foram pra atribuir as aulas, a gente falou: “olha, é classe do SARESP”, então 

quer dizer, a gente já sabe que a cobrança vai ser maior, tanto que tem professor que olha para 

mim, fala eu não vou pegar a sexta porque é classe do SARESP, e ele sabe que eu vou cobrar, 

então é assim, ela melhora, quando o professor trabalha, melhora, porque não tem outro, se 

você não trabalhar o conteúdo do caderno, você pode só ficar no caderno, vai, ah, você não 

consegue trabalhar outras coisas, para estar enriquecendo, então você só me trabalha o 

caderno, mas você tem que trabalhar o caderno, aí a sala vai bem. Agora eu tive um ano que 

eu fiquei sem professor de Matemática, que eu fiquei sem professor de Português, uma sala, 

realmente o rendimento deles caiu, tanto que, depois da prova, eu passo na sala de aula e 

pergunto: E aí? Poxa, tudo aquilo que a senhora falou que era pra gente estudar, então 

realmente, tudo aquilo que a gente trabalha que peço pra trabalhar, não é igual, mas é o 

conteúdo do SARESP, é matriz do SARESP. 

 

S – Você cobra mais das salas que vai ter o SARESP do que das outras? Como é que fica? 

Eles aprendem também, eles melhoraram com a Proposta ou não? 

P – Melhoram. Porque a gente vê no decorrer do ano aquela sala que não era nossa no 

SARESP, quando ela passa para o outro ano, ela também tem conteúdo. A única dificuldade 

que eu tenho, é uma classe de quinta série, quando as quintas séries vêm de uma escola do 

projeto Ler e Escrever e passam para o currículo, eu tenho muita dificuldade com criança de 

quinta série. 

 

S – Você acha que o programa Ler e Escrever está ajudando? 
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P – Eu acho assim, ele alfabetiza, mas é muita mudança de uma quarta série Ler e Escrever, 

para uma quinta série currículo. É muita diferença, eles não sabem, no Ler e Escrever eles não 

usam termos, sabe a terminologia... Eu ainda cheguei a conversar com a ATP de Português, 

terminologia de Português, terminologia de Matemática, eles não sabem, eles não usam isso. 

Então assim, o Ler e Escrever é muito bom, tanto que eu fiz desde o Letra e Vida, ele é muito 

bom, mas a realidade da criança dentro da sala de um professor... Só quando ele chega pra 

nove, eles têm um baque. 

 

S – É, mas isso sempre teve, independente da Proposta ou não. 

P – Tá, mas o conteúdo, na parte da alfabetização, na parte da aprendizagem... 

 

S – Na forma de abranger o conteúdo. Eles abrangem de uma forma mais infantilizada... 

P – Isso, mais infantil e quando chega numa quinta série, o professor de quinta série já não 

tem essa visão infantil, quinta série troca de série e é mais rápido. Mesmo com a Proposta é 

distante, é distante da realidade deles, é distante, eles saem da quarta serie, é multiplicação, só 

que eles é vezes, chegam numa quinta série, é multiplicação, divisão, pontuação de divisão, 

pontuação de multiplicação, então tem assim, substantivo, eles falam que é nome, a gente já 

usa substantivo, então terminologia, conteúdo, eu acho assim, infantilizado mesmo de uma 

quarta para quinta série. 

 

S – E também o problemas dos alunos que passam sem estar alfabetizados? 

P – Há sim, eu tenho muitos alunos da quinta série, que vêm de uma escola de Letra e Vida, 

sendo que o Letra e Vida faz a sondagem e a gente sabe quando o aluno é alfabetizado e 

quando não é, e como tem alunos que vêm para quinta que não sabem ler e escrever, essa 

sondagem.... Foi colocada que ele sabia ler e escrever?  

 

S – Então foi um erro de sondagem ou um erro da progressão continuada? 

P – Também, também, a progressão continuada. É assim, eu tenho alunos que deveriam estar 

no PIC (programa intensivo de recuperação), eu tenho alunos de quinta série, que se tivesse 

salas de PIC, eles deveriam estar frequentando a sala de PIC, sala de recuperação, de 

aceleração, de PIC. Nós tivemos uma sala de quarta série de PIC há uns dois anos atrás, sendo 

que tem alunos de quinta série ainda, que era dessa sala de PIC, que ele não conseguiu 

progredir, aí o que acontece? O desestímulo dele, ele começa a faltar muito, não vem pra 

escola, tá? Então a progressão também contribui pra isso, a progressão a gente tem uma ideia 
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errada de progressão, a gente acha que deveria passar, passar e não era isso, a gente deveria 

dar o conteúdo que ele deveria estar assimilando para poder estar passando. 

S – E nas suas HTPCs, você sentiu mais dificuldades no começo, continua a dificuldade, 

como é que estão as suas capacitações junto aos professores? 

P – Ah, no começo, no começo a resistência era maior, agora eles já estão mais acostumados. 

Há muito tempo eu estou aqui, e eles estão mais habituados, daquilo que eu faço, daquilo que 

eu trabalho. Eu trabalho com eles com data show, eu trabalho com textos, tudo que tem assim 

de novidade a gente está trazendo pra eles. Então é assim, uma capacitação mesmo, o 

problema de horários que eles têm aqui, têm ali... de HTPC, porque a gente faz HTPC juntos, 

então têm um geralzão vamos dizer assim, então ele é formativo, a gente tenta estar passando 

pra eles textos de concursos, coisas que estão acontecendo, a gente fala do currículo, a 

necessidade de... Basicamente assim, a pauta permanente, pauta permanente, trabalhar o 

currículo, sem ele não adianta, não adianta seguir o ritmo que vocês quiserem, tem que ser a 

Proposta do currículo. 

 

S – Muito bem, professora, eu agradeço a sua colaboração... 

P – Ah, de nada! 
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Entrevista realizada na EE dos Girassóis: Núcleo Gestor 

Cravina – Vice-Diretora 

S – A entrevistadora  C – A entrevistada 

 

C – Meu nome é Cravina, sou vice-diretora da escola já fazem 5 anos. 

 

S – O tema da nossa conversa hoje são os pontos positivos que você encontrou na 

implantação da nova Proposta Curricular e os pontos negativos. Você pode começar por 

aqueles que você achou que são os mais evidentes na implantação da Proposta. Vamos 

começar do jornalzinho? O que você achou daquela fase, como os professores receberam? O 

que você achou?  

C – Isso já faz algum tempo, não é? Foi em 2007? Em fevereiro 2008 nós recebemos o 

jornalzinho. É óbvio, tudo que vem de novo, eu penso assim, é caso pra você sentar, discutir e 

amarrar um trabalho, é onde começa tudo, é professor e escola, fazendo um trabalho de 

ensinar e aprender. Eu penso assim, porque é por aí que a gente amarra algo de interessante 

para nossa comunidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Então tudo que é novo 

às vezes assusta, na visão de alguns colegas, porém, é aquilo que eu falo, existe um momento 

onde você precisa sentar, conversar, ver o conteúdo ali e tentar dali, levar adiante aquilo que 

veio de Proposta, porque sempre tem propostas muito boas. Embora tenham anunciado como 

inovadora, foi como todas as outras assim como tivemos muitas capacitações boas pelo 

estado, tem sempre propostas boas. É o que nós fazemos, no início foi assim, meio que as 

pessoas ficaram com uma certa dificuldade, mas, logo em seguida, houve um pouco mais de 

aceitação. É assim que eu vejo todo um começo... 

 

S – Mas os professores ficaram mais revoltados ou aceitaram melhor, o que você achou assim, 

quanto ao grupo que você trabalha?  

C – Na realidade, sempre a gente ouve aquelas conversas: “Ah, porque o Estado sempre está 

nos encurralando, exigem demais do professor”... Mas eu penso assim, tudo que vem pra 

ajudar, a gente a ir pra frente, é óbvio que a gente tem que parar e tentar entender aquilo que 

está vindo, né? Pra poder a gente começar um bom trabalho. Eu lembro que no início teve sim 

algumas pessoas que realmente ficaram meio que assim, esquivas da situação, mas sempre 

tem aquele trabalho de você estar puxando a pessoa para que ela venha se integrar, enfim, aos 

poucos eles foram tentando, pelo menos, aceitar a situação. 
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S – Você participou de alguns dos HTPCs onde houve essas capacitações? 

C – Alguns eu consegui ir sim, porque às vezes aqui no trabalho a gente fica muito 

sobrecarregada com algumas coisas, então nem sempre eu estava presente, mas eu participei 

sim. Na época tinha até uma coordenadora muito boa, à noite ela fazia muito as reuniões, 

fazia muito bem o trabalho, ela conversava com os professores, pedia ajuda aqui pra gente 

quando ela precisava. Então algumas reuniões eu assisti sim e muitas vezes eu também 

entrava na situação, debatia com os professores, quando eu via que o professor estava meio 

assim, meio de lado da situação, mas eu sempre me dei muito bem com a turma da noite, 

porque o espaço que eu fico mais era à noite, parece que à noite a gente tinha um outro olhar, 

não que não fosse os mesmos professores do dia, mas porque à noite nós estávamos 

trabalhando com os adultos, então tinha a suplência, o Ensino Médio, e a gente conseguia 

fazer um bom trabalho com eles. 

 

S – E quanto ao recebimento do material, você sentiu algum problema? Por que parece que 

teve alguns atrasos? 

C – Teve alguns atrasos e muitas vezes a gente recorreu à Diretoria para tentar minimizar, 

mas alguma coisa a gente resolveu com outras escolas.  

 

S – E você acha que hoje, depois de ter passado mais que três anos, que iniciou em 2008, já 

passamos 2009, 2010, 2011 e 2012, são quatro anos, o que você acha? Você acha que os 

alunos melhoraram? Que a Proposta ajudou nos resultados da aprendizagem dos alunos? O 

que os professores têm comentado e o que você tem percebido nos resultados do SARESP, do 

ENEM? 

C – Olha aí, o grande problema que eu percebo hoje é aquilo que nós conversamos no início. 

O Governo ele implanta coisa que eu, particularmente, acho muito boas, como agora o 

caderno do aluno. Então é assim, a gente vê que não são todos os alunos que têm o interesse 

de trazer o material, a gente vê um desinteresse muito grande, eu não culpo só a escola, eu 

culpo também a família, porque não participa. Então quando a comunidade, a família está 

muito engajada num problema, ou dentro da escola, eu acho que aí a gente cresce também 

com isso, a gente se fortifica mais, aqui nós temos muita ausência desses pais nas reuniões. 

Eu acho assim, que é a coisa fatal aqui é a ausência do pai, não são todos os pais, a maioria dá 

desculpa que trabalha que não pode vir à escola, a algumas reuniões, por força do trabalho. 

Porém, eu digo sempre o seguinte: a criança ela tem que estar sempre do lado dos pais, nesse 

momento, porque é uma fase da vida deles e deve ser acompanhado, não adianta você estar 
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falando, falando, falando e de repente a família também não estar junto. Então, muitas vezes, 

a gente ouve comentários: “ai, por que meu filho não está bem, por que na outra escola já 

estão avançados no caderno e nessa escola não?”. Então a gente vê um pouco de desencontro. 

Não que a gente não faça reunião, a gente chama, a gente chama particular, a gente chama no 

dia da reunião, mas muitos não comparecem. Agora o caderninho ajudou bastante, o 

caderninho em si já ajudou muito, tanto ao aluno quanto ao professor. Porque é uma maneira 

de ele estar integrado às matérias, e o professor, por sua vez, ele não fica distante, ele não tem 

que só trabalhar o caderninho. Eu falo pela minha área, que é Artes, eu não trabalho só o 

caderninho, eu tenho coisas à parte, eu tenho outros recursos à parte que eu integro para que 

esse meu aluno possa ter um conhecimento maior e melhor, para que ele possa estar 

interagindo com outras disciplinas, vendo o mundo de uma maneira melhor, porque o caderno 

ele já resumiu aquilo que ele tem que aprender durante o ano letivo, ou bimestre, enfim, mas 

ajudou bastante, nessa parte eu vi que ajudou bastante. No começo também houve certo 

probleminha na aceitação, porém não foi como antes, no jornal, eles tiveram um pouco mais 

de abertura, porque eu falei: gente, daqui pra frente vai ser outra ótica que vai ser trabalhada, 

vocês têm que parar com aquele ranço de anos e anos atrás, que agora a Educação está sendo 

voltada para outro patamar e a gente vai ter que seguir, não é por nada que o Governo está nos 

dando oportunidade de capacitações, para que a gente saia da mesmice, e a gente tem que 

evoluir e isso a gente tem que carregar, aluno, família, nos temos que estar engajados. Eu 

gostei do caderninho então maravilhosamente bem. Se souber se trabalhar, nossa 

maravilhoso... 

 

S – Teve algum professor que não usou? 

C – Que eu saiba, aqui na escola não, todos usam. Tanto é que a primeira coisa que eles 

perguntam é: Já chegaram os cadernos dos alunos? Eles já separam cada um, no dia da 

atribuição às vezes eles já fazem isso. Eles já separam o que é deles e já levam para sala, 

porque tem vários professores de uma mesma sala, tipo de Português, tem dois, três, então 

eles já dividem a cota deles e deixam guardadinhos. Aqui, nós trabalhamos com sala 

ambiente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que perceber que a Educação pode 

melhorar muito mais, depende do trabalho da escola, do professor, do aluno, da comunidade, 

o que falta aqui é um pouco de participação dos pais, para que a gente possa sentir um 

engajamento maior, porque não adianta vir cobrar, cobrar se você não participa. É mais ou 

menos isso. 
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S – Então, você acredita que o conteúdo, as coisas que vieram valeram a pena?  

C – Acredito que sim. 

 

S – E os professores responderam bem? Você acha que todos aplicaram? E aí vou perguntar 

novamente: Os resultados, houve melhoria?  

C – Deveria ser melhor, mas não foi. Deveria ser melhor. Bom, colocam que tem muita falta 

de professor, isso do lado dos pais, eles passam para gente o seguinte: é muita falta de 

professor, já o professor diz que é muito desinteresse por parte do aluno. Aí onde entra o 

trabalho do PC, de chamar pai, de conversar com professor, de conversar com aluno. Enfim, 

por ano, nós fazemos dois ou três, por bimestre, ou no semestre, simulados, que é pra ver se o 

aluno está compreendendo o que está sendo dado na sala de aula, isso desde a época que a 

gente trabalhava em Cubatão que a gente fazia isso lá e aqui a gente implantou também e 

durante um tempinho a gente colheu alguma coisa. Deveria estar bem melhor, nós ficamos 

acho que só um ano sem ter méritos no SARESP, os outros a gente teve, mas só que muito 

apertado, e para mim isso não é resultado, para mim você passando apertado, para mim não é 

resultado, você tem que estar com ar pra respirar. Então é onde eu digo: tem que ser feito um 

trabalho, um trabalho muito mais coeso, muito mais sério, muito mais de visão de escola, não 

é visão de salário que estou pensando, é visão de escola, é visão para o meu aluno, é o aluno 

que estou preparando para ir um dia para um bom trabalho, uma faculdade, que ele saia daqui 

um dia com base muito boa, e o Estado, ele proporciona isso, porque nós temos alunos bons 

do Estado que passaram numa Federal. Eu tive a prova disso hoje, ex-aluno do René passou 

numa Faculdade Federal lá do Paraná. Então veja bem, por que o Estado não promove coisas 

boas? Claro que promove, basta com que nós da Educação, professor, escola, que a gente 

amarre um trabalho e faça esse trabalho realmente surtir efeito. Não pensando nos problemas, 

nada disso, você tem que amarrar e mostrar que a nossa escola é boa, que a nossa escola pode 

produzir boas pessoas, bons frutos. 

 

S – Você percebeu algum problema na formação dos professores para ter condições de aplicar 

a Proposta? 

C – Na formação?  

 

S – É, eles não sabiam trabalhar com a Proposta. Na própria disciplina dele. 

C – É difícil você falar nisso, porque você está falando ali do colega. Infelizmente é a 

realidade. Por exemplo, eu sou da área de Artes, então tem coisas que eu vejo aqui que me 
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deixa para baixo. Não é minha maneira de trabalhar. Não que eu seja melhor, nada disso, é a 

força de vontade que eu tenho de por para fora tudo o que eu sei, e tudo que eu quero que o 

meu aluno entenda, tá? Ele tem que expor a maneira de ser dele, ele tem que enxergar o 

mundo que ele vive, ele tem que saber decodificar símbolos que ele vê ao redor dele, e várias 

outras coisas. Eu estou abrindo a mente do meu aluno, para que ele entenda melhor, uma 

Geografia, uma História, uma Matemática, o raciocínio que ele deve ter para as coisas da vida 

e então não é o que eu vejo aqui, não é? Eu vejo pessoas que fala, fala, fala, mas não age, não 

tem comprometimento. Então eu penso dessa maneira: para que você faça um bom trabalho 

você tem que ter esse comprometimento, tá? Mesmo que o colega do lado seja um pouco mais 

sensível, vamos dizer assim, que ele não consiga atingir aquilo que você quer, mas que você 

esteja do lado, para fazer com que ele siga adiante, não deixa ele pra trás. Não tem que ser 

egoísta, você está trabalhando como uma equipe, se a equipe falhar, você também falhou. 

Então eu penso assim, se é pra fazer um trabalho, a gente tem que sentar ali, mesmo aquele 

que dizendo “Ah, mas eu não gostei, porque tá errado”, ele esta sendo do contra agora, mas 

amanhã ele pode mudar a concepção de ver, de enxergar, você pode fazer isso sem brigas, 

sem problemas, trazer esse colega pro teu lado, porque se você não trouxer você já falou e aí 

quem perde com tudo isso não somos só nós, é o aluno que está ali do outro lado, que não é 

bobinho, que ele está à espera de algo novo e isso que você tem que entender e é para isso que 

nós estamos aqui, entendeu? 

 

S – Nosso aluno hoje é mais exigente. 

C – Hoje ele é muito mais exigente porque ele sabe que o mercado de trabalho está 

qualificando, ele está vendo o aluno, ele está medindo o aluno pela maneira dele pensar, dele 

agir, não dele ser só, entendeu? Ele quer uma pessoa esperta, uma pessoa que saiba falar, uma 

pessoa que saiba enxergar. Então ele não é bobo e o professor tem que enxergar isso, ele tem 

que direcionar esse aluno para que ele vá com segurança até onde ele quer. Então é mais ou 

menos isso que eu penso, é formação, é trabalho e comprometimento. 

 

S – E a Proposta, você acha que valorizou isso ou não? 

C – Eu acho que ela valoriza mesmo, entendeu? É aquilo que te falo, tem pessoas ainda que... 

Você vê que antes era mais, agora até que deu uma alavancadazinha melhor, embora eles 

coloquem vários empecilhos, digam que a culpa é do aluno, que o aluno é faltoso, não gente, 

não vamos pensar só por esse ângulo, a gente tem que ver também que a gente está fazendo 

um trabalho, e se a gente não puxar, não seduzir esse aluno para esse trabalho, não tem por 



 

288 

 

 

que, não tem por que você estar aderindo a uma Proposta, se você não tem coragem de jogar 

ela lá para frente, entendeu? Não tem culpado, nós temos que fazer um trabalho bom para o 

nosso aluno, ele esta lá esperando, ele é muito mais crítico hoje do que a gente pensa não é? 

 

S – É verdade. E a receptividade dos alunos à Proposta? Você percebeu, como vice-diretor, 

você conversa com os alunos, o que você sentiu? Eles gostaram? Como é que foi? As 

mudanças de receber o jornalzinho, de receber o caderno? 

C – Então eu já peguei, eu vou falar de uma outra maneira. Eu costumo pegar, não do Ensino 

Médio, mas do Ensino Fundamental. Aparece na minha mesa muito caderninho esquecido, na 

sala de aula, ai às vezes eu fico imaginando, porque ele esqueceu? Será que a pressa de ir 

embora? Será que ele está realmente levando a sério, porque ele tem o nome escrito lá na 

capa, porque todos têm que usar, todos têm o nome. Aí eu fico pensando, aí no dia seguinte 

eles vêm procurar o caderno, aí eu abro o caderno com eles e falo: “escuta, vocês estão nessa 

página aqui, é isso que a professora está passando?”. “É tia, é isso”. “E aí, você está sabendo 

responder? A professora está te explicando?”. “Ela explica sim, mas a classe é muito 

bagunceira”. Aí tira de letra a resposta, “ah, a classe é muito bagunceira”, “mas você está 

entendendo o caderninho?”. “Não, tia, tô entendendo sim”. Aceitação com certeza teve, 

porque ninguém veio até agora, para mim, reclamar de caderninho, ao contrário, veio sim 

alguns alunos reclamar de professor que estava faltando e que estava realmente em atraso, o 

conteúdo estava em atraso, e o que a Direção ia fazer com esse professor? O que a senhora vai 

fazer? Porque pro aluno tem suspensão, pro aluno tem isso, tem aquilo, e pro professor? Então 

algumas vezes eles vinham reclamar nesse sentido, então você analisa que eles estão 

preocupados com o conteúdo, por quê? Porque eles sabem que o conteúdo tem que ser levado 

a sério, porque no final quem vai padecer numa prova, numa avaliação final, são eles. Então 

eles cobram, eles cobram isso. “Então, o que a senhora vai fazer, o professor tá faltando, olha 

eu nunca mais vi esse professor”. Eu digo: “olha, filho, o professor está de licença e nós não 

conseguimos um substituto”. Então eles não aceitam o eventual, eles têm esse pavor de 

eventual. Apesar de que eu preferia que o eventual entrasse sim, no caderninho ali também, 

que ele pudesse ajudar, porque eu só não domino a Matemática perfeitamente, mas não tem 

como eu não entrar numa História, numa Geografia, e orientar o meu aluno, eu não tenho é 

que estar fazendo coisas que o professor deveria fazer, mas que eu poderia estar auxiliando, 

eu poderia. Então eles cobram muito isso, então eu acredito que eles também aderiram e bem! 

Eu acredito que eles gostaram! 
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S – É isso aí, Cravina, você quer acrescentar alguma coisa? 

C – Então, Sandra, veja bem, é aquilo que eu falei no princípio. Eu amava a época que eu 

tinha que sair pra fazer capacitação em São Vicente, em qualquer lugar que fosse... Eu tenho 

tudo guardado na minha casa, até hoje, eu tenho guardado, para mim foi tudo muito 

proveitoso, porque ali eu pude ver o quão é grande o estado de São Paulo, quantas e quantas 

professoras, vice-diretoras, coordenadoras eu encontrei na minha vida nesses encontros e a 

troca de experiências que a gente teve, maravilha! Capacitação resolve? Resolve sim! Porque 

você volta renovada, você volta com uma ânsia muito grande de mudar a tua escola, pelo 

menos a tua escola. Só que pra mudar a tua escola é complicado, porque você não muda uma 

só pessoa, você tem uma equipe enorme, e nessa equipe sempre vai ter pessoas resistentes, 

sempre vai ter, vai ser difícil, mas nunca impossível. Você vê que, de lá pra cá, já houve uma 

mudança muito grande aqui, mudança muito grande, vou levar agora um pouco pro lado do 

lazer. Antigamente, nós fazíamos confraternização de final de ano assim, iam convidavam 

para uma pizzaria, um jantar, pra algum lugar. Do ano passado pra cá, eles já começaram a 

ficar mais caseiros. Esse ano passado eles participaram de uma confraternização aqui dentro 

da escola. Todos, todos participaram, quebraram as minhas pernas, porque eu achei que não 

iam participar. Então, veja bem, nós estamos puxando devagarzinho essas pessoas pro nosso 

lado, pra que eles enxerguem que a Educação taí, dependem do nosso saber pra ajudá-los e eu 

acho assim, a gente tem que unir forças. 

 

S – E a Proposta, você acha que ajudou nesse sentido? 

C – Eu acho que até humanizou um pouquinho. Por quê? Era muita resistência. “Ah, porque o 

Governo... porque falaram que é bom...”. E aí já parte para um lado que não é muito bom, que 

é particular. Eu acho assim, se você não está satisfeita, você tem chance de mudar pra outra 

coisa, você mude, por favor. Então é a mesma coisa, se eu saio de uma sala de aula e não vou 

me dar bem numa Direção, para fazer besteira, então é melhor eu ficar na sala de aula, me 

deixa lá no meu canto. Eu não vou pra outro setor do qual eu não sei dominar. Então é assim, 

mudou muito a cabeça das pessoas, não que ainda esteja perfeita a coisa, mas já mudou muito, 

então as pessoas estão ficando mais família... 

 

S – Eu pergunto assim: Com o advento da nova Proposta Curricular, pelo fato deles terem que 

trabalhar em conjunto, deles terem que estudar com os caderninhos, deles terem que estar 

juntos nos HTPCs, de vocês terem recebido um material para passar para os professores, você 

acha que isso aproximou, deu mais união para o grupo? 
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C – Um pouco mais deu, no começo foi aquela briga, mas eu acho que agora é assim, e tudo 

também depende do trabalho que está sendo feito, porque aí entra a coordenadora, entra a 

Direção, para mostrar: “Gente, é isso... é isso mesmo, tem que ser assim, vamos melhorar, 

vamos fazer, vamos tentar trazer outros recursos pra nos ajudar” e por aí vai. Eu acho que deu 

uma melhorada muito grande sim. Pelo menos é isso que eu sinto. Eu posso estar até errada, 

vendo de outra maneira, porque eu sou sempre romântica... 

 

S – Mas o que a gente quer mesmo é a sua sensação dentro da escola, é aquele que está todo 

dia na escola é que realmente sabe. Às vezes, pode até não saber os dados estatísticos, mas ele 

sente e esse sentimento é muito bom. Para a avaliação é muito importante. 

C – É verdade. Por isso eu volto a lhe falar, por eu ser muito romântica e gostar, como eu falo 

para Solange, eu, ao invés de subir, eu vou ter que voltar para sala de aula, porque ali é o meu 

lugar mesmo, porque eu adoro estar em contato com o aluno e gosto do fazer. Então tudo eu 

quero fazer, tudo eu penso antes de passar para o professor, não eu tenho que fazer então eu já 

tomo à frente, entendeu? Então eu vejo que hoje deu uma grande acelerada na situação. 

Antigamente a gente sofria muito aqui com essa distância de professor e de Direção. Você já 

foi diretora, você sabe como é, é uma distância muito grande, é fácil de estar do outro lado, é 

difícil estar aqui, mas eu acho que agora, atualmente, eu vejo a coisa melhor. Deu uma grande 

melhorada. Em me senti tão bem nesse final de ano, eu vou falar com sinceridade, eu não 

esperava, uma coisa que eu cheguei com uma lista e falei: “Olha, nós vamos fazer uma 

confraternização. Direção e Secretaria, vocês estão convidados, vocês gostariam?” Na hora 

todo mundo aderiu, eu achei que fosse brincadeira, mas não! Então eu consegui já duas vezes 

esse ano passado puxar, na Festa Junina e no final do ano, então nós puxamos o professor, pra 

mostrar pra ele, que embora eu esteja numa posição, sei lá, um pouco diferente da de lá, nós 

somos professores, todos nós somos professores, somos seres humanos também! 

 

S – Esse é o exercício do trabalhar junto. Como diria Paulo Freire, você está trabalhando no 

coletivo, com diálogo... 

C – No coletivo, e isso que eu acho bonito e interessante, porque tem que ser assim! 

Entendeu? Você trabalhar no coletivo. Porque você tem que ver, professor, aluno e escola, os 

três, eles tem que estar unidos ali, principalmente professor e escola. O ensinar e aprender, 

para que isso possa atingir a comunidade como um trabalho coletivo. E é essa comunidade 

que a gente está tentado, aos poucos, a gente esta tentando trazer pra dentro escola. Aqui no 

Guarujá é meio complicado, porque eles trabalham na temporada, eles trabalham fora do 
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Guarujá, então é difícil você pegar uma reunião onde estão presentes todos os pais, é muito 

difícil. Porém, a gente está sempre aberta, como a gente fala, das sete às onze da noite, pra 

recebê-los independente do horário que eles estejam no trabalho, pra que a gente possa 

conversar, para que possa ter essa parceria com eles, pra se sentir um pouco mais fortalecido, 

para que a gente possa fazer o nosso trabalho. É isso que a gente quer: fazer um bom trabalho. 

Por que o René tem fama lá fora? Não sou eu que ponho essa fama no René. Eu chego aqui às 

cinco e meia, seis horas da manhã, pra abrir a escola e eu quero que a escola funcione bem 

naquele dia, todos os dias. Então, veja bem, quem faz a escola são os alunos, quando eles 

entram na escola, eles sabem que eles têm um Regimento, que nesse Regimento tem algumas 

coisas que eles podem e que eles não podem, então é nisso que a gente se apega, vamos nos 

ajudar, olha se você fizer certinho o seu lado, nós vamos fazer o nosso também e nós temos 

esse compromisso com eles. Muitas vezes, eu falo pra eles: “Olha, eu conto sempre com 

vocês, sempre! Às vezes eu não conto com o meu professor, mas eu sei que posso contar com 

vocês”. E aí a gente vai melhorando a escola e aí a gente vai fazendo o nosso trabalho, no dia 

a dia, a gente vai fazendo o nosso trabalho, entendeu? É uma profissão linda, maravilhosa, eu 

sou assim, uma idealista, tudo que envolve arte, trabalho, natureza, é comigo mesmo, eu 

quero mudar essa escola. Olha, eu não gosto daquela grama, eu digo: “pelo amor de Deus, 

arruma alguém pra cortar, porque eu quero isso limpo”, para receber bem meu professor, meu 

aluno, porque é assim que se faz quando está em casa, a gente limpa bem nossa casa, para 

receber bem os nossos amigos e convidados. Então é mais ou menos isso!  

 

S – Eu te agradeço, mais uma vez pela colaboração e, se Deus quiser, a gente vai poder 

escrever alguma coisa interessante sobre isso...   
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Entrevista realizada na EE dos Girassóis: Núcleo Gestor 

Gérbera – Diretora (D) 

S – A entrevistadora  Gb – A entrevistada 

 

S – Fale o seu nome e a sua escola. 

Gb – Meu nome é Gérbera, sou diretora de escola. Tenho já trinta e cinco anos de efetivo 

exercício no magistério público, dentro deles, dezessete anos foram dedicados a atividades 

dentro das salas de aula, e o restante na Direção. Estou hoje na escola, estou não, sou diretora 

da escola, desde 1999. Aqui eu tive oportunidade de trabalhar com o CEFAM, que é curso 

profissionalizante de magistério, Ensino Médio, escola de tempo integral, primeira à quarta, 

ou seja, experiência não falta! Tudo, tudo tem dentro da Unidade. Em 2012 veio pra cá o 

Centro de Estudo de Línguas, com o Espanhol, e para 2013 “SEEJA”. Então, pela Unidade, 

muitos cursos, muitas turmas, todas as modalidades. 

 

S – Gérbera, nosso foco, como já te expliquei, é fazer uma analise sobre a implantação da 

nova Proposta Curricular do estado de São Paulo. Eu queria que você me falasse quais os 

pontos que foram facilitadores e quais os pontos que foram dificultadores em seu trabalho?  

Gb – Bom, foi um impacto, porque é o novo, né? As pessoas tem medo deste novo. A atuação 

com esse novo. A aceitação não foi boa, foi muito trabalhosa. Todo o trabalho foi assim, 

paulatinamente, para que eles pudessem entender a quem estava sendo direcionada. Porque a 

nossa preocupação é o produto que nós teremos com essa clientela que está dentro da sala de 

aula. É isso que nos interessa. Mas o professor é ele que é o detentor do conhecimento, é ele 

que encaminha, é ele, querendo ou não, é o que forma. Mas ele também tem que ter noção 

daquilo que está sendo investido e aquilo que ele vai repassar. E muito se observou, foi o 

seguinte: “é implantado, entregue, desenvolva, faça!” E eles não tiveram essa participação. 

Esse foi o maior questionamento. Hoje a gente vê um trabalho assim: não digo que todos 

estão na sua maioria, 100% favorável à nova Proposta. Ainda tem resistência e essas 

resistências ainda vão existir por um bom tempo. Por quê? Porque o que vem já pronto, é 

difícil de aceitar. Eu preciso estar compartilhando disso, eu que estou experiente, eu que estou 

dentro de uma sala de aula, eu tenho condições de participar e ver o que é necessário para 

poder transmitir. Não vou ser contra por quê? Eu, professora Solange. O conteúdo, o 

programa, aliás, ele é para todo o estado. Então para a criança que saiu aqui do Guarujá e ele 

vai para Limeira, ele tem que estar com aquele conteúdo pronto. Para a criança não vai ser 

ruim, mas aquele que está na expectativa de transmitir, fica a dificuldade de quê? Nem sempre 
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a minha clientela que eu recebo, ela está apta a prosseguir, dando continuidade a um 

programa. A gente vê no sexto ano, que os alunos chegam sem estar praticamente 

alfabetizados. Então é um trabalho que tem que ser paralelo, a alfabetização e o conteúdo. 

Então tem dificuldades, há disciplinas sim, que você pode trabalhar sem problemas, como 

Artes, Educação Física, eu digo isso num contexto geral, agora, Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia é leitura. Então tudo tem que ter uma sequência. Na escola 

de tempo integral, nós tivemos um período, esse eu, particularmente, achei o melhor período, 

por quê? As atividades que eram do segundo período, eram desenvolvidas assim, eram 

práticas, atividades mais lúdicas, elas eram intercaladas, desde o começo do período das 7 

horas até o término do período. Então ele teria Língua Portuguesa, aí viria Artes em seguida. 

Ou produção de texto, hora da leitura. Não teria, ou seja, o currículo e depois as atividades. 

Chega à tarde, eles levam na brincadeira, na sequência. Foi um trabalho... Eu tenho os meus 

alunos do terceiro colegial, que saíram agora, uma classe exemplar. Todos queriam essa sala, 

porque a formação ela veio na sequência. Mas é trabalhosa, tem que estar em cima. 

 

S – Quando você estava com a escola de tempo integral, você também já estavam com a 

implantação da nova Proposta? 

Gb – Sim.  

 

S – Ah, então você acha que a escola de tempo integral favoreceu a implantação? 

Gb – Favoreceu, a escola de tempo integral favoreceu muito, porque nós recebemos uma 

clientela que não estava adequada ao ano e à série. Foi feito um trabalho praticamente 

particular com eles. Porque eles tinham o currículo de manhã, as áreas básicas, e à tarde nós 

fazíamos essas atividades lúdicas, e, no ano seguinte, nós colocamos dentro da matriz a parte 

que seria lúdica, intercalando. Então eu tinha Português, hora da leitura, Matemática, 

experiências matemáticas, então elas vinham na sequência... Ou no trabalho. Então nós temos 

um produto. Eu posso falar dessa situação na escola e que foi exemplar. Aí... Agora eu tenho 

o quê? Eu recebo, as dificuldades estão aqui, são existenciais, não é assim, simplesmente 

colocar. Não, elas existem, porque eles vêm com uma defasagem, eu não tenho o segundo 

professor, porque esse segundo professor, deveria estar fazendo o quê? Dentro da sala de aula, 

favorecendo aqueles que não tiveram conhecimento por completo para estar naquela série, 

mas eles não podem ser desprezados, não podem ser excluídos, entendeu? Então esse trabalho 

que deve ser feito. Em São Paulo, pelo que eu tenho visto e lido, as escolas estão com o 

segundo professor. Como está no cômputo geral de avaliação, ainda não sei, não vi isso. 
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S – Mas o segundo professor que você fala é para primeira à quarta série, mas de quinta série 

em diante, do sexto ano em diante, nós teríamos em vez do segundo professor, seria aquele 

professor de recuperação contínua, que seria o segundo professor dentro de sala de aula. E 

você não tem isso aqui? 

Gb – Esse eu não tenho, fiz o projeto, mas não houve o professor para atender à nossa escola. 

Faltou o profissional. Aliás, há uma defasagem muito grande no número de professores dentro 

do Estado. A gente sabe disso daí, até mesmo os professores eventuais são raros, existem 

poucos mesmo, e as categorias, hoje os professores com a categoria O, coitado, ele é 

desvinculado depois, por questões trabalhistas. 

 

S – Por questões trabalhistas. O professor de categoria O, ele entra da um número de aula e 

depois perde o vínculo... 

Gb – Perde o vínculo, ou seja, o professor contratado perde o estímulo, né? Isso aí é uma 

coisa grave que deveria ser revista, para dar continuidade na Proposta. Mas temos o plano, já 

foi encaminhado, esse ano vamos fazer novamente e a nossa pretensão é que realmente haja, 

no Ensino Fundamental, um Pedagogo ou um professor que esteja realmente voltado a esse 

trabalho. É difícil para o professor titular, aceitar um segundo profissional dentro da sala de 

aula. Vai ser um trabalho difícil, eu tenho resistência dentro da unidade, mas são resistências, 

ao ponto de que não sejam contornadas. Tem que ser trabalhadas. Não pode ser imposto, 

porque imposto há rejeição. E quando houve essa mudança, essa vontade de se ter esse 

profissional na sala, eu fui bem clara, ele não será o seu substituto, ele não vai ir além daquilo 

que você está trabalhando, muito pelo contrário, ele será o seu companheiro de sala, onde 

vocês, com o seu grupo de trabalho, deverá ter sim, um trabalho específico com ele, aquilo 

que ele não assimilou, quem sabe com a sua forma, com a sua linguagem diferenciada, pode 

ser assimilado. E não precisa ser professor, um voluntário, o próprio aluno poderá ser 

voluntário, porque a linguagem dele é às vezes muito mais clara do que a nossa, com tanta 

teoria.  

 

S – Gérbera, e para este ano, vai ser feito a atribuição no início do ano, para esse professor 

auxiliar, não é isso? Cada escola vai ter um professor de Matemática e de Português, com 30 

horas atribuídas é isso? 

Gb – Sim, isso, já está previsto isso e nós já recebemos um e-mail falando da sala de leitura e 

ainda perguntei assim, me deixa ver se o René foi privilegiado. Porque sempre nos esquecem, 

aí li, René vai. Nossa, vou ter sala de leitura! Colocam no edital. Tanto que o TCC que eu 
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defendi em dezembro eu coloquei como leitura, aprender a ler lendo, não adianta você 

reclamar que o aluno não vai bem no SARESP, não vai bem no ENEM, não vai bem por isso, 

isso, isso e aquilo. Eu sei, tem várias situações, mas a leitura é fundamental, eu posso ler um 

jornal, uma revista, até mesmo uma manchete, mas eu tenho que ler interpretar, eu tenho que 

saber o que estou lendo e é aquilo ali que traduz o meu conhecimento, em todas as disciplinas, 

em todas as áreas. 

 

S – Gérbera, voltando à Proposta em si, quando da implantação o que você tem a me dizer?  

Gb – Então vamos lá, nas reuniões de planejamento, nas reuniões de ATPC, o que nós 

fizemos? Pegamos aqueles relatórios, os relatórios da escola, que a gente tem o índice, né? E 

através de data show, para que a gente visse realmente o quadro da unidade, cada um dentro 

da sua disciplina, pudesse ver como foi feito o planejamento, como foi feito o trabalho e como 

está sendo avaliado, chegar ao resultado final, tanto que a escola dentro desse processo, ela 

passou do regular, da média do índice do SARESP, foi até 120 nas três modalidades: ciclo I, 

ciclo II e Ensino Médio, depois teve um ano que ela ficou zerada. Então a Proposta realmente 

não foi entendida, então nós voltamos. É o ir e vir, ir e vir, sempre. E todo esse trabalho é 

assim, cobrando sempre, não adianta você simplesmente falar, e a pessoa ter consciência de 

que aquele trabalho que está sendo feito ali repercute lá fora, não só para ele, é para o aluno, 

para ele e para a escola. É a visão do que as pessoas veem. Porque é muito fácil a pessoa falar 

“Ah, eu não quero ir para aquela escola”, mas por que eu não quero ir pra aquela escola? 

Quais são os problemas que ela tem? Então todos os problemas foram discutidos e 

replanejados, o que não deu certo foi trabalhado, qual a melhor maneira de se trabalhar 

determinado item, e tudo isso a gente colocou em pauta e em reunião. Nossa, teve discussão 

ali de professor sair dizendo: “Eu não aceito, eu não acredito nisso”. E ainda hoje ainda tem 

essa resistência, mas, pouco ou muito, a gente está tentando buscar. É o encantamento disso, 

não adianta impor. 

 

S – E quanto ao material? Nós tivemos alguns problemas com a chegada desse material. 

Como é que você viu isso? 

Gb – Com o material foi até engraçado, a gente não deixa a peteca cair. Quando nós não 

tínhamos o material, a Coordenação: o que você tem para trocar comigo? Então nós fazíamos 

a troca com outra escola, ou passava daqui pra lá, ou de cá pra lá, nós tínhamos essa corrida. 

Livros, os caderninhos dos alunos vieram também e excedeu, aí eu falei: passa pra outra 
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escola que ainda não recebeu. Inclusive, até com a Gisele nós fizemos uma troca, de 

Geografia como não veio, eles foram buscar, para que desse continuidade. 

 

S – Então eles mandaram com erros, porque veio duas vezes, eu soube, porque para uma 

escola veio o dobro de Geografia e não veio nada de História, então vocês entre os outros 

diretores da região fizeram a troca? 

Gb – Isso, eu digo eu e meus colegas, porque a gente sabe que tem colegas... Os resistentes a 

gente nem liga... 

 

S – É melhor... 

Gb – Até mesmo material didático, as atividades de Educação Física, aquelas bolsas dos 

alunos, que é o kit do aluno, sobrou, passa em frente. O que dá pra fazer a gente faz, o que 

não dá a gente espera. 

 

S – A Proposta realmente teve muita gente que reclamou muito. Conversando com os 

professores, percebi e foi uma surpresa para mim, todos eles voltaram à progressão 

continuada, sabia? Não sei se você percebeu isso nos HTPCs. Eles falaram que com a 

progressão continuada estamos tendo, quer queira ou não, que empurrar esse aluno, se ele tem 

problema de falta, a gente consegue segurar, mas se ele não tem problema de falta, ele vai 

indo, só no Ensino Médio, que tem as DPs. Os professores acharam que a Proposta deveria 

ser implantada paulatinamente, o que você acha sobre isso? 

Gb – É o que eu estava te falando com relação aos nossos alunos. Até mesmo a diferença que 

teve na escola de tempo integral e que a gente pode trabalhar. Mas isso realmente foi falado, 

eles sentiram... O problema da progressão continuada é que ela é mal interpretada, não sei se 

eu, ou eu que não estou querendo enxergar a situação, o que eu entendo de progressão é, se 

ele não atingiu, ele tem que estar num grupo, onde as dificuldades possam ser trabalhadas e 

ele vencer aquela etapa. Mas depois que um aluno passa quatro anos no processo de 

alfabetização e ele não assimilou nada, quatro anos foram perdidos na vida dele. Essa é a 

minha opinião. 

 

S – É difícil. Se o aluno sai depois de quatro anos sem estar alfabetizado é porque ou ele tem 

algum problema físico, que precisa ser tratado ou não foi feito nada, não é? 

Gb – Não foi feito e eu simplesmente não posso excluir o aluno, não posso retê-lo e então eu 

passo pra série seguinte. Na série seguinte, o que ele não aprendeu, ele aprende. Não é assim, 
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ele não aprende. É um retrocesso na vida do aluno e é isso que realmente é questionado, por 

quê? Ciclo I é uma situação, ciclo II é outra. Eu sou um professor e 40 alunos, 35, onde eu 

tenho um trabalho que sou a única dentro daquele horário, dividido apenas com Artes e 

Educação Física, quando ele esta no sexto ano em diante, ele tem oito professores e nenhum 

deles pensa como o professor do ciclo I, não se compromete com aquele aluno, a formação é 

outra, eu tenho que dar a minha matéria, então não há um, como que eu posso falar, seria o 

casamento ideal, não existe isso, é uma questão de formação, ele pensa em outra linha de 

trabalho, isso também nós questionamos. Tanto que em 2012, nós temos uma aluna, que ela 

veio para a unidade e ela nem saber escrever o nome dela, ela sabia, e os nossos professores, 

cada um em cada uma das disciplinas, eles preparavam a parte, o trabalhinho com ela, ela 

começou a fazer, todo aquele espaço que a gente tinha destinado, de primeira à quarta, onde 

ele tem noção de espaço, direita, esquerda, em todas as áreas, a menina está pelo menos 

fazendo o nome dela. Mas não se vence, cada um tem seus problemas, tudo bem, mas é algo 

que deveria ser feito o quê? Compartilhado com outro tipo de órgão ou uma instituição, para 

verificar se é por doença, é uma situação, se é por falha do sistema, é outra situação. Porque 

nós temos capacitação, tem Coordenação, tem os órgãos e as pessoas responsáveis pra fazer 

os encaminhamentos, entendeu? Então a gente vê na sala hoje, em cada cinco salas de quinta 

séries, sexto ano, você vê as dificuldades desses alunos e a gente sabe que não é por 

problemas emocionais, é o problema mesmo que não houve o trabalho adequado. 

Infelizmente, eu sou professora e tenho que reconhecer. A questão da formação profissional, 

ela está realmente em baixa. Eu queria saber uma forma de encontrar algo, que pudesse fazer 

com que o professor (II) tivesse também, porque eu me sinto na pele dele, quando ele chega lá 

e “ah, quero dar minha matéria”, e ele não entende. Aquele que é comprometido, ele chega no 

final do ano, estou saindo no vazio, eu não trabalhei, eu não fiz nada. E eu ainda, como 

gestora fico pior ainda, quando eu vejo ele arrasado, eu não posso me sentir assim. Eu tenho 

que cada vez mais ver uma forma, um caminho, junto com a Coordenação, porque eu também 

não sou sozinha, a Coordenação faz esse trabalho de estudos, envolver os professores nas 

capacitações. Tem professor que não gosta e eu falo assim: é bom pra escola e para o senhor 

também. Porque ele não aceita... “ai Capacitação, e só aquilo, aquilo, aquilo...”, e teria que 

mudar até a forma de capacitar. Porque a criança, até a gente mesmo, não precisa do visual? 

Do prático? A criança aprende pela praticidade, não adianta você chegar fazer só aquilo em 

lousa, se você trabalhou com a lousa, ou com livro que é o complemento, sai... Até no trajeto 

quando ele vir quando ele olhar... Apesar de criança, tem uma vivência muito grande... 
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S – Hoje, a criança não aprende só na escola não. Hoje nossas crianças vivem numa sociedade 

da informação, completamente diferente do que a gente viveu. Então às vezes ele chega e 

pergunta coisa para o professor, que nem o próprio professor está sabendo e ele está muito 

mais informado, às vezes, do que o próprio professor... 

Gb – Eu converso muito com as crianças aqui, porque a gente tem que saber o outro lado 

também. Então várias siglas que surgem, eu digo: não entendi? Digo, vou fazer um livro só 

com as siglas. Olha, tô sabendo de cada uma... Computador, deu algum problema? Fulano, 

como é que resolve isso? Num instantinho ele vem e resolve. Não que eu não saiba, é que o 

nosso mundo foi na escrita e era ali, nos tínhamos que colocar muito no papel, eles não, é a 

imagem, é só olhar e eles já sabem o resultado que eles tem que fazer, então é um avanço com 

certeza... E nós estamos falando outras coisas e saindo da Proposta... 

 

S – É verdade, mas tudo isso engloba, não é? Os professores tem que trabalhar com alunos, 

que são diferenciados dos alunos do passado. Mas o importante é o seguinte: em síntese, 

vamos dizer assim, alguns pontos básicos, uma coisa rápida, os pontos positivos e os pontos 

negativos?  

Gb – O que eu vejo da Proposta de positivo é o fato de eu estar com ela em mãos, em 

benefício do aluno e, ele saindo de uma região, ele encontra o mesmo programa em outro 

local, ponto, e isso basta. Negativo é a não aceitação, a resistência, pelo fato de que eu não 

fui... Ah, o questionamento é esse, a gente sempre recebe de cima, a gente não participa. A 

participação na sua confecção mesmo dessa Proposta. Outro ponto negativo: o programa, ele 

está pronto, ele não precisa ser assim... como eu posso dizer... eu tenho que seguir à risca, eu 

tenho a mobilidade de fazer de acordo com a minha classe, mas eu não posso fugir dele. Eu 

tenho que atender... 

 

S – Você acha que a Proposta permite isso? 

Gb – Não, ela não permite, então, deveria sim, permitir. Porque eu tenho que seguir aquilo ali 

naquele bimestre eu tenho que dar. Se é bom para um lado, por outro lado é ruim, é bom pro 

aluno, porque ele sai de um local e vai para outro sabendo que aquele conteúdo é o mesmo. 

Os cadernos, obviamente que vieram logo em seguida, junto com eles, ele é apenas um... Ele 

é tido como... Eu tenho que dar aquele programa e ponto final, não, ele apenas é mais 

documento para você trabalhar, junto com ele e junto com o livro didático, você não pode 

abandoná-lo, vou dar só o caderno e o restante do conhecimento? Eu me limito muito, e as 

pessoas vêm isso, que é para ser entregue, trabalhado e ponto final. Não. Tem outros, ele deve 
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ser trabalhado como um reforço, como uma atividade extra, porque faz parte desse 

programa... 

 

S – Isso não é importante. O importante é o que você sentiu mesmo, você sentiu essas 

dificuldades, que a chegada do material, o atraso, a correria, você já elencou e todos têm 

elencado as mesmas coisas, e os pontos positivos, é lógico, um currículo comum pra todos 

seria o ideal, desde que fosse possível e foi implantado, e foi verificado que isso não foi 

possível da forma que foi implantado. Então acho que é isso Gérbera, acho que a gente já 

abordou todos os problemas... 

Gb – Outra coisa que eu gostaria de falar, Sandra, você sabe bem, já passamos por diversos 

projetos novos no estado. Quando começamos a ser chamados para as capacitações, eu achei 

que essa Proposta seria realmente como eles falavam, uma Proposta inovadora que iria mudar 

o ensino no estado, mas eu não vi nada de diferente, a não ser a homogeneização dos 

conteúdos em todo o estado, mas melhoria efetiva não.  

 

S – Os índices daqui como foram? Dentro da época da Proposta, antes da Proposta e depois da 

Proposta? 

Gb – Nós tivemos um índice muito de abandono, de desistência, nós tivemos esse ano 

também, mas ela oscilou e com relação ao SARESP, a escola, vamos ver, deixa eu ver se eu 

lembro bem... Nossa, acho que foi 2009, foi a primeira escola a estar no ENEM, a primeira 

escola da rede estadual, não sei se foi 2009 ou 2010, nós recebemos até parabéns das escolas 

particulares, porque a escola conseguiu o melhor índice. Eu levei até um susto. Eu falei assim: 

eu não estou acreditando, aí eu vi assim, só deu a nossa escola, nossa, parabéns! Parabéns pra 

mim? Não, parabéns pra vocês, foram vocês que fizeram e eu fico orgulhosa de saber o 

resultado disso. Em nome de vocês e pra nós também. Com relação ao SARESP, nós 

atingimos o máximo, no ciclo I e ciclo II do Ensino Médio, 120, no ano seguinte, aí tem um 

percentual pra ser atingido, não atingimos nem no ciclo I, ciclo II e nem no Ensino Médio, é 

lógico estava lá em cima, aí zera. O ano de 2011, o que aconteceu, ciclo I, foi a última quarta 

série, que foi extinta, 120, Ensino Fundamental, 117/116, uma coisa assim, também 

conseguimos dar prosseguimento, o Ensino Médio, nada, zerado. Ai gente, não é possível, se 

houve um trabalho? Só que o fluxo dentro da unidade, nós não recebemos uma clientela só 

nossa, ela vem de muitos bairros, então o que acontece? Ao se trabalhar com esses alunos, a 

gente vê já a diferença do grupo... 
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S – Também não foi porque acabou a escola integral? 

Gb – Também, eu não sei, talvez seja o resultado desse trabalho... Estou esperando o 

resultado do terceiro colegial agora, que foi fruto da escola de tempo integral, mas ali o 

pessoal trabalhava, olha, muito criticado, falado demais, mas ali havia realmente nas Oficinas 

um grupo bem empenhado em fazer um trabalho... 

 

S – E as crianças gostavam? 

Gb – Aqui o que existe é o seguinte: Para os pais é um benefício, pras crianças era um sufoco! 

‘“Eu vou ficar preso o tempo todo”. Foi quando nós fizemos o seguinte, colocamos as 

disciplinas, não de forma da matriz, de manhã, e à tarde as Oficinas. Nós intercalamos as 

Oficinas com a matriz do currículo. Só que aí eu observei o seguinte: que enquanto ele tinha 

algo que ele levava a sério, a outra era lúdica, não muito pelo contrário, ela complementava a 

anterior. Mas aí eu mexi com o outro lado do profissional, porque o professor que trabalhava 

nas Oficinas, ele, é lógico, horário tem que ser feito para o aluno, não tem que fazer o horário 

pra você, eu sinto muito, mas eu não tenho que, em primeiro lugar atender à clientela. Nossa, 

eu comprei muitas brigas aqui, foi um sufoco, mas rendeu, porque na hora de trabalhar com o 

aluno, eu prefiro a classe que está bem. E a briga pela classe, nossa, ninguém queria largar a 

quinta série, que foi a última quarta serie de 2011, por quê? Porque foi uma classe que veio 

trabalhando junto, nossa essa é a melhor sala, todos querem pegar essa sala. Então existe esse 

trabalho, só que esse trabalho é feito por aqueles que estão seguindo a trajetória, dos 

relatórios, quando a gente vê esses relatórios com a escrita, a gente vê como um todo, e, eu 

procuro tirar dali, localizar os problemas da minha escola, pra poder passar para a 

coordenadora. Eu procuro só ouvir muito, as angústias, os desejos. Muitas vezes falam assim: 

“Ah, a Gérbera não liga pra nós, a Gérbera não gosta da gente”. Não é que não gosta, a gente 

trabalha e quer ver resultado, eu fico feliz em saber que você tem um bom resultado dentro da 

sua sala, que você é bem quisto, e que não existe restrição, porque você está fazendo o teu 

papel, querendo ou não você está formando e você está seguindo. Aquilo que você tem em 

mãos tem que ser planejado e replanejado, muitas vezes replanejado, eu replanejo muitas 

vezes o meu trabalho, ainda mais com a Proposta, ela deveria atender sim, não atende, porém 

não deve ser descartada não. 

 

S – E você acha que ela deu um... 

Gb – Deu, em minha opinião, posso até achar gente que não ache... 
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S – Gérbera, você já colaborou bastante, eu te agradeço pela oportunidade de poder ouvir, 

porque é muito importante ouvir quem está no chão da escola, quem está todos os dias aqui, 

porque eu, como coordenadora, venho, mas não é todos os dias. Quem está todos os dias aqui 

realmente sabe o que está acontecendo na escola... Obrigada.  

 
 

 

 

 


