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RESUMO 
 

Esta investigação analisa os impactos de projeto São Paulo Faz Escola, implantado no ano 
de 2008 pelo governo estadual paulista, dentro da nova proposta curricular para todas as 
escolas do ensino básico do Estado de São Paulo. Com a finalidade de conhecer que 
mudanças que ocorreram ou não com a implantação do projeto São Paulo Faz Escola no 
trabalho desses professores, em relação a conteúdos, metodologia de ensino e avaliação, a 
parte empírica da pesquisa foi realizada através de entrevistas com três professores de uma 
escola pública estadual da cidade de São Vicente – SP.  Como aportes teóricos do estudo 
foram tomados os conceitos de autonomia e currículo prescrito apresentados por José 
Gimeno Sacristán e Miguel Arroyo, que argumentam em favor da preservação da 
autonomia e dos saberes dos professores na elaboração do projeto político-pedagógico 
como a melhor alternativa para a construção de uma escola mais democrática e competente, 
uma vez que esta prática permite contemplar as características de cada unidade escolar e as 
expectativas da comunidade escolar como um todo, ao mesmo tempo em que possibilita a 
adequação às regulamentações estabelecidas pelos órgãos legisladores. O estudo realizado 
encontra-se assim apresentado neste relatório: no capitulo 1 são analisados os impactos do 
neoliberalismo e as influências do Banco Mundial sobre as políticas educacionais do Brasil 
e sobre a regulação do trabalho docente. No capítulo 2, são apresentadas as principais 
políticas educacionais no Estado de São Paulo, implantadas no período de 1994 a 2006, que 
antecederam o Projeto analisado, seguindo-se o detalhamento do Projeto São Paulo Faz 
Escola, no âmbito da nova proposta curricular para o Estado e de seu plano de metas para a 
Educação. O capítulo 3 analisa os impactos desse projeto no trabalho dos professores 
entrevistados na relação com o conceito de currículo prescrito. Analisando os dados 
obtidos foi possível concluir que este Projeto possui características de natureza prescritiva e 
que, elaborado que foi por especialistas externos, sem consulta ou participação dos 
professores, mostrou-se, para a população investigada, inadequado para a finalidade a que 
se propunha. Nosso trabalho aponta para questionamentos sobre a forma como o Projeto 
São Paulo Faz Escola foi introduzido nas escolas. Os sujeitos do estudo relatam ainda as 
dificuldades que encontraram no trabalho em sala de aula, tanto em relação aos conteúdos 
propostos quanto à metodologia de ensino, ratificando assim estudos anteriores que 
evidenciam a ineficácia de projetos gerados sem o envolvimento de seus executores. 
 
Palavras-chave: política educacional; Projeto São Paulo Faz Escola; trabalho docente; currículo 
prescrito. 
 
 
 
 



 7 

SUMMARY 
 
 

This investigation analyses the impact of said Project ‘São Paulo Faz Escola’ implanted in 
the year 2008 for government of São Paulo State having in mind the new curricular 
proposal for all basic education schools of São Paulo State. With the objective of knowing 
which did or did not happen with the implementation of Project ‘São Paulo Faz Escola’ in 
terms of those teachers’ work in relation to the contents of the work, teaching methodology 
and assessment, the the empirical were interviewed with tree teachers of a public school in 
the city of São Vicente in São Paulo State. The theoretical support was conveyed by the 
concepts of autonomy and prescriptive curriculum presented by Jose Gimeno Sacristán e 
Miguel Arroyo, who argued in favor of preserving the autonomy and knowledge of teachers 
on developing political-pedagogical projects as the best alternative to building a more 
democratic and competent school, as this practice contemplates the characteristics of each 
school unit and the expectations of the school community as a whole, making possible the 
adaptation to the rules pre-established by the Legislative sectors. The research is presented 
in a report as follows: In chapter 1 the impact of neo-liberalism and the influence of the 
World Bank on educational policies in Brazil as well as teachers’ work regulations are 
analyzed. In chapter 2 São Paulo State main educational policies which were implemented 
between 1994 and 2006, and so issued before the mentioned project, are presented, 
followed by a detailed analysis of Project ‘Sao Paulo Faz Escola’ within the new curriculum 
proposal for the State and its goals for Education. Chapter 3 analyses the impact this Project 
has on the interviewed teachers in relation to the prescript curriculum concept. After 
analyzing the obtained data it was concluded that this Project has characteristics of a 
prescriptive nature and that, as external experts, without consultation or participation of 
teachers, did it - it was, for the investigated population, inadequate for its original purpose. 
Our abstract points out how Project ‘Sao Paulo Faz Escola’ was introduced in schools 
without teachers’ consultation. The subjects of the study report the difficulties they met on 
working in the classroom, regarding the proposed contents of the teaching methodology, 
reinforcing previous studies that present evidence to the inefficiency of projects generated 
without the involvement of its performers. 
 

Key-words: educational policy, Project ‘São Paulo Faz Escola’, teaching work, prescriptive 
curriculum. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
 
UM BREVE HISTÓRICO DE VIDA... 
       
  Inicio este trabalho, relatando brevemente, aspectos de minha história de vida, que 

influenciaram minha formação, resultando em escolhas que me tornaram um profissional da 

educação e, que culminam, hoje, com a realização desta dissertação de mestrado. 

  No ano de 1998, cursava no período noturno, um curso preparatório para 

vestibulares, onde, além dos intensos estudos, pesavam, a ansiedade e a indecisão. 

  Neste período, tive aulas com um professor de Matemática que influenciou 

imensamente na escolha de minha profissão e a decisão de, ao final do ano, participar do 

processo seletivo de vagas na Universidade Estadual Paulista (UNESP), para o curso de 

Licenciatura Plena e Matemática. 

   Após muito esforço e dedicação, fui aprovado, para uma das vagas no campus de 

Bauru, interior de São Paulo. 

  Tanta dedicação e esforço recompensados ao final.  

  No ano seguinte, ingressei no curso regular, também realizado no período noturno 

e, com aulas aos sábados. 

  Os quatro anos seguintes foram maravilhosos, marcados por momentos de 

aprendizado e de lutas políticas e sociais, deflagrados em virtude de duas greves de funcionários 

e professores em busca de melhores salários e em defesa da universidade pública e gratuita.  

  Esta experiência foi decisiva frente as posturas que tomaria mais adiante, enquanto 

professor de escola pública estadual. 
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  O curso oferecido pela UNESP contava com professores altamente qualificados, 

em regime de dedicação exclusiva, cujos projetos de pesquisa não se limitavam à área específica 

da Matemática, mesclando-se às pesquisas na área da Educação, considerada de grande 

importância dentro desta licenciatura. 

   A partir das aulas e do contato com os professores da área especifica da educação, 

iniciei meus primeiros projetos e pesquisas no campo educacional.  

  Neste período, trabalhei por quase dois anos e meio com um professor de Didática 

da Matemática (da área da educação), investigando e relacionando temáticas de educação às 

novas tecnologias e em especial às possibilidades da introdução da informática no ensino de 

conceitos de Matemática a alunos de escolas da rede pública de ensino.  

  Foram momentos enriquecedores vividos durante a graduação, em razão da 

oportunidade de participação em vários eventos e congressos, inclusive fora do país, a exemplo 

de um Congresso Internacional de Didática da Matemática, realizado em Buenos Aires, em 2002. 

  Destas experiências, surgiu o desejo de aprofundar meus estudos na área da 

Educação. Existia dentro de mim, a certeza de que, a pesquisa em Educação transformaria o 

exercício de minha profissão e, portanto, minhas práticas docentes, resultando no engajamento, 

cada vez maior, na luta por uma Educação de qualidade.  

  Esses desejos passaram a direcionar ainda mais minhas escolhas. 

  Em 2003, com a graduação concluída, prestei concurso para ingresso em cargo 

público de professor de Matemática, na rede pública do ensino oficial do Estado de São Paulo. 

Tendo sido aprovado, ingressei, no ano de 2006, numa escola na cidade de São Vicente, na 

Baixada Santista, na qual permaneço até hoje. 
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  Após um ano lecionando, passei a sentir as discrepâncias entre minha formação 

inicial e a realidade educacional e, apesar de haver feito um bom curso e contar com algumas 

experiências em pesquisa, senti dificuldades em compreender e intervir nesta realidade.   

  Devido a estas inquietações, vislumbrei no ingresso no mestrado em educação, a 

possibilidade de alcançar novos níveis de conhecimento que, resultariam no aperfeiçoamento de 

minhas práticas, além da ampliação de minhas concepções educacionais e numa melhor 

interpretação da realidade.  

  Acreditava que este nível de formação poderia ajudar-me na compreensão das 

políticas públicas para o ensino e das relações de trabalho de poder “dentro” da escola pública, de 

modo a poder intervir nestas relações, enquanto agente de contestação das mesmas, promotor de 

debates em torno de questões intrínsecas e extrínsecas ao processo educativo, a exemplo das 

atividades desenvolvidas nas HTPC's (Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo).  

  Motivado por estas questões, participei no final do ano de 2006, do processo 

seletivo para admissão no Programa de Pós Graduação “Stricto Sensu” em Educação da 

Universidade Católica de Santos, única instituição da baixada santista reconhecida pela CAPES.  

Relato isto, em virtude de pleitear, na época, (bolsa de estudos), Bolsa Mestrado, junto à 

Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Cabe ressaltar o renome e a tradição 

desta Universidade com relação ao ensino de qualidade. 

  Após a etapa inicial do processo seletivo, fui selecionado entre outros candidatos 

para uma entrevista, fase final deste processo. Nela, explicitei meu desejo em participar daquele 

programa, deixando claro, meu objetivo de pesquisar a formação e práticas de trabalho dos 

professores da rede pública de ensino. 

  Com o desejo de aprimorar a minha formação e investir em minha atuação 

profissional, não só como docente mas, também, como pesquisador, após a aprovação na etapa 
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seletiva, ingressei neste programa no seguinte desejo: na tentativa de compreender o processo de 

formação de professores,  suas práticas e as políticas que as influenciam, de modo a contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino público. 

 
DO INTERESSE À ESCOLHA... 
 
  Muitas idéias despertavam meu interesse e concorriam à condição de tema de 

minha pesquisa por motivos de relevância pessoal. No entanto, durante meu processo de 

aprendizagem, minhas preferências intensificaram o desejo de concentrar-me em torno das 

políticas públicas implementadas pelo governo estadual junto as escolas públicas do estado de 

São Paulo e os impactos destas, na elaboração e implementação do currículo escolar, na prática 

de cada docente e, principalmente, em sua autonomia que, segundo Sacristán (1991 e 2000), é 

entendida como “uma possibilidade para a emancipação política e social, que se realiza através da 

construção coletiva de um projeto político-pedagógico que contemple uma formação humana e 

cidadã”.   

  Delimitando meu campo de pesquisa, enfatizei a interferência nas práticas e 

rotinas de trabalho dos professores, em especial no ano de 2008, advinda da implantação do 

Projeto São Paulo Faz Escola em todas as escolas da rede pública paulista. 

  As bases desse projeto estão contidas em manuais produzidos pela Secretaria de 

Estado da Educação e distribuído aos professores de todas as disciplinas do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio.  

  O manual discorre sobre “formas” de como o professor da rede deve ensinar, 

avaliar e desenvolver as práticas de sala de aula. Enquanto mestrando e “envolvido” nesta nova 

realidade, optei por avaliar os impactos do projeto São Paulo Faz Escola sobre o trabalho e a 

autonomia dos professores, sujeitos desta pesquisa. 
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  Após algumas conversas e discussões sobre esse tema, do contato com outras 

experiências e projetos relacionados à área de formação de professores e suas práticas e, da 

participação em um grupo de pesquisa dentro desta temática, tive a certeza da relevância desta 

problemática, elegendo o estudo deste projeto para educação como tema de minha dissertação de 

mestrado. 

  Elegemos como categoria temática principal, a autonomia e a regulação do 

trabalho docente, voltando nosso olhar sobre os conteúdos, a metodologia de ensino e a avaliação 

desenvolvida pelos professores entrevistados. O cenário da pesquisa é encontrado nas escolas 

públicas estaduais, durante a implementação do Projeto São Paulo Faz Escola, enquanto uma 

política educacional do governo do Estado de São Paulo.   

   Analisamos o impacto causado às práticas pedagógicas e curriculares 

desenvolvidas e “trabalhadas” pelos professores da rede pública estadual de ensino, a partir das 

diretrizes impostas pelo Projeto São Paulo Faz Escola, enquanto um “projeto” elaborado, 

desenvolvido e implantado sem a participação direta dos professores da rede.  

 Evidenciamos que a participação dos docentes frente ao Projeto se limita ao relato por 

parte de alguns deles, de experiências isoladas realizadas em sala de aula, assim como, de ações 

isoladas envolvendo a gestão escolar. Esses relatos foram enviados por alguns professores e 

gestores ao link do Projeto São Paulo Faz Escola, constante no site da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo. 

  Segundo os organizadores e os coordenadores responsáveis pela elaboração do 

projeto, as informações coletadas por meio dos relatos contribuíram para a definição e seleção 

dos conteúdos curriculares que, por intermédio dos materiais produzidos, deveriam ser 

“aplicados” pelos professores a toda a rede. Segundo eles, um dos principais objetivos, seria a 
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proposição de novas reflexões sobre os resultados obtidos, tendo em vista, as práticas docentes na 

execução do projeto. 

  Contudo, considerando as dificuldades encontradas no contexto de trabalho dos 

professores da rede pública, restringiremos a pesquisa, alvo deste trabalho, a três professores da 

rede pública de ensino estadual, de uma escola da baixada santista, tendo como critérios de 

seleção, os seguintes elementos: a condição de titular de cargo efetivo da rede e de terem 

trabalhado durante o projeto de recuperação intensiva (iniciado em 18 de Fevereiro e finalizado 

no início do mês de maio do corrente ano); e a atuação há mais de quinze anos no magistério. 

Esse critério tem sua relevância no fato dos sujeitos da pesquisa haverem “vivenciado” outras 

políticas e projetos educacionais, como a implantação da progressão continuada, a troca da 

seriação pelos ciclos de aprendizagem, o programa escola da família, programas de educação 

continuada, a exemplo da “teia do saber” e ensino médio em rede entre outros. 

  A questão central do presente trabalho consistiu em compreender quais impactos 

ocorreram no trabalho dos professores da rede pública estadual paulista em virtude da política 

educacional implantada através do Projeto São Paulo Faz Escola. 

  Deste problema derivaram outras questões que, se constituíram em elementos de 

apoio para a conclusão da análise, pois revelaram como cada professor reagiu frente a 

implantação do projeto, tais como: Como o professor entendeu e se apropriou deste material? 

Como se sentiu ao receber o material e as instruções sobre a execução das aulas? De que forma 

apresentou e aplicou o projeto a seus alunos? Como utiliza e avalia essas orientações? Que 

inovações este projeto apresentou e oportunizou aos professores com relação à metodologia, 

conteúdos e formas de avaliação?  
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ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 
  Na tentativa de responder a estas questões, nos reportamos a uma abordagem que 

argumente sobre a regulação do trabalho e das práticas docentes; sobre as condições em que esses 

professores desenvolveram seu trabalho; sobre as implicações e objetivos que projetos prescritos 

por especialistas imprimem ao trabalho docente.  

  Procedemos à análise documental sobre as políticas públicas implantadas no 

estado de São Paulo, no período de 1994 a 2008, na tentativa de contextualizar e compreender o 

processo histórico e político de orientação ideológica neoliberalista vigente e, como foi possível 

neste contexto, o desencadeamento e a implantação de um projeto de grande vulto e abrangência, 

como o Projeto São Paulo Faz Escola. 

  Com essas bases teóricas fundamentadas por especialistas da área educacional, 

principalmente nas questões do trabalho docente, sua autonomia e regulação, além da questão de 

políticas públicas do magistério paulista, procuramos responder a questão central, coletando e 

analisando dados de entrevistas com os professores, sujeitos delineados para esta pesquisa, 

realizando assim, uma confrontação entre o identificado e a fundamentação teórica a fim de 

compreendermos os impactos reais da implantação de políticas públicas na educação, e as 

transformações efetivas na prática dos professores a partir destes impactos. 

  Através da percepção dos sujeitos da pesquisa, construímos indicadores, mesmos 

que pequenos, em relação às políticas públicas e suas implicações na prática docente. 

  Cabe lembrar que, essas implicações se constituíram no cerne deste trabalho e 

desta pesquisa. 

  O trabalho encontra-se dividido e organizado em três capítulos, além das 

considerações finais, sendo que: no Capítulo I discorremos sobre as bases teóricas, com destaque 

para José Gimeno Sacristan e Gaudêncio Frigotto entre outros, sobre a autonomia do trabalho 
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docente como possibilidade de emancipação; sobre os processos regulatórios que interferem e 

impedem esta emancipação, a fim de compreendermos os fundamentos para o desenvolvimento 

desta categoria temática; sobre práticas em sala de aula e as condições em que as práticas 

docentes ocorrem; sobre as questões políticas intrínsecas que interferem no trabalho docente, 

assim como, o neoliberalismo influenciando e provocando impactos sobre a política educacional 

brasileira, e, conseqüentemente, sobre a política educacional paulista. 

  Neste capítulo, tentamos compreender como essas políticas de orientação 

neoliberal acarretam e reforçam a proletarização, a desprofissionalização e a precarização do 

trabalho docente, além da tentativa de estabelecer uma correspondência entre os meios de 

controle regulatórios, como as avaliações externas, as reformas curriculares, a atualização 

profissional docente entre outros, e o trabalho docente. 

  No Capitulo II, discorremos sobre as políticas educacionais implantadas pelo 

governo paulista, de forma a dar ao leitor um panorama mais detalhado sobre as questões que 

interferem no contexto de trabalho dos sujeitos desta pesquisa, ou seja, os professores da escola 

pública, com o objetivo de descrevermos as condições objetivas encontradas em seu trabalho 

cotidiano e como essas condições refletem sobre suas práticas em sala de aula. 

  Procedemos à contextualização da realidade educacional do Estado de São Paulo, 

a partir da organização política de um partido com orientação neoliberal e, que culmina com a 

“construção” e implantação do projeto, intitulado São Paulo Faz Escola, objeto de nossa analise. 

  No Capitulo III, apresentamos a pesquisa propriamente dita, sendo, esta, realizada 

a partir de uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados, entrevistas 

semi-estruturadas aplicadas a três professores de uma escola da rede pública estadual na Baixada 

Santista. 
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  Procuramos referenciar através de nossas bases teóricas, as falas e percepções dos 

sujeitos da pesquisa, a fim de compreendermos e respondermos a questão principal exposta acima 

e que nos remete ao objetivo central deste trabalho, ou seja, quais impactos ocorreram no trabalho 

dos professores da rede pública em virtude  da política educacional implantada através do Projeto 

São Paulo Faz Escola?.                 

  Nas considerações finais consideramos as possíveis contribuições (ou a falta delas) 

deste projeto governamental ao trabalho e às práticas dos professores pesquisados. Procuramos, 

assim, demonstrar, a importância da autonomia do professor, tanto do ponto de vista legal quanto 

do ponto de vista formativo, na participação, na elaboração e, na implementação de um projeto 

ou proposta curricular para as escolas da rede pública de ensino, de forma que, eles (projetos ou 

proposta curricular) resultem da totalidade das práticas dos envolvidos de forma direta no 

processo ensino-aprendizagem.  

  Cabe lembrar que tal participação, assim como os resultados da pesquisa, podem 

oferecer desdobramentos importantes a novos e futuros trabalhos e pesquisas sobre questões 

referentes à prática dos professores da rede pública de ensino.   
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CAPITULO 1: TRABALHO DOCENTE E AUTONOMIA DO PROFESS OR: OS 
IMPACTOS DO NEOLIBERALISMO NAS POLÍTICAS EDUCACIONA IS DO BRASIL 
 
 
  Ao longo deste primeiro capítulo, tentaremos argumentar e defender a idéia, de 

que as políticas públicas para a educação no Brasil são influenciadas pelos ditames dos 

organismos internacionais entre eles o Banco Mundial1. 

  Estes organismos conduziram, conduzem e reforçam os processos de 

desprofissionalização e precarização do trabalho docente, promovendo a fragilização da figura 

intelectual do professor e impedindo e/ou dificultando uma articulação e um trabalho coletivo 

entre os professores, principalmente, no que tange a produção de um projeto político pedagógico 

socialmente contextualizado e com características emancipatórias. 

  Na tentativa de entender o Projeto São Paulo faz Escola dentro de um contexto 

macro, voltado ao atendimento das políticas neoliberais, analisaremos pesquisas e estudos sobre 

este tema, dentre os quais, os trabalhos de Roberto Leher, Maria Abadia da Silva e Frigotto & 

Ciavatta.  

   Estas políticas regulam o trabalho do professor, através de avaliações externas, 

dificultando e impedindo um processo emancipatório, cabendo ao professor o papel de mero 

aplicador de receitas prescritas por “intelectuais” da educação, compromissados com as reformas 

neoliberais e políticas homogenizadoras. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O grupo Banco Mundial compreende o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a 
Corporação Financeira Internacional (IFC), o Organismo Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), a 
Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), o ICSID (Centro Internacional para Resolução de Disputas 
Internacionais) e, mais recentemente, passou a coordenação do Banco, o GEF (Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente). (Kruppa, 2000, p.1). 
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1.1. O BANCO MUNDIAL E SUAS INFLUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BRAS ILEIRA 
_________________________________________________________________________ 
 
 
  Para esta argumentação recorrerei a artigo publicado por Roberto Leher (1999), 

entre outros, que sustenta a tese de que “a redefinição dos sistemas educacionais está situada no 

bojo das reformas estruturais encaminhadas pelo Banco Mundial”, o qual ele chama de “o 

ministério mundial da educação dos países periféricos”, demonstrando que estas reformas 

guardam “íntima relação com o par: governabilidade-segurança”, no qual, a relação entre 

educação e doutrinas de segurança, é o tema chave para o entendimento dessas reformas. Assim, 

concordamos que 

(...) com a pueril crença no fim das ideologias, esta conexão cada vez é menos 
considerada no debate educacional. A investigação dos acordos educacionais do 
Brasil com os Estados Unidos e do modo de atuação do Banco Mundial e da 
Unesco permite evidenciar que a preocupação com a segurança é constante. Esta 
inquietação está no âmago, tanto da doutrina da contra-insurgência da Aliança 
para o Progresso de Kennedy, Johnson e Rostow, quanto no cerne da ideologia 
da globalização, conforme veiculada pelo Banco Mundial e pelos teóricos da 
sociedade do conhecimento.(LEHER1999, p.19).  

 
   
  Este pensamento é ratificado por Berle, um dos mais próximos colaboradores de 

Nelson Rockefeller e importante conselheiro de Kennedy e Johnson, que afirma que, “na 

América Latina o campo de batalha é pelo controle da mente do pequeno núcleo de intelectuais, 

dos educados e dos semi-educados. A estratégia é conseguir a dominação através dos processos 

educacionais”. (Leher, 1999, p.20). No que concerne à universidade, face ao convenientemente 

proclamado risco da proliferação “da doutrina marxista no sistema educacional e no pensamento 

econômico da América Latina”, “o controle”, prossegue Berle, “terá de ser clandestino, por meio 

de instituições privadas (Fundação Ford, Rockefeller, Olin, etc.) e por intercâmbio de 

universidades dos Estados Unidos”. (Leher, 1999, p.20).   
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  Segundo Leher, a contra-insurgência entrou em crise no final da década de 60, 

devido ao processo de descolonização e ao fortalecimento do “Movimento dos Países Não-

Alinhados”, exigindo mudanças de rumo na política externa norte-americana. Aliado a isso, o 

sentimento anti-Estados Unidos nos países pobres é considerado “uma ameaça à supremacia 

deste país, colocando em risco os objetivos estratégicos do establishment econômico e político”. 

(1999, p.21).  

  Por outro lado, a crise estrutural do capitalismo começa a assumir feições cada vez 

mais nítidas nos anos 70, o que ocasionou tensões entre os países pobres e Washington. Tudo isso 

provocou mudanças na orientação da política externa norte-americana, recaindo a preferência sob 

as ações através de organismos multilaterais. 

  A partir de sua análise, algumas questões são apresentadas pelo autor, como por 

exemplo: “O que pretende o Banco Mundial ao determinar as diretrizes da política educacional 

dos países periféricos?”; “O que faz o Banco para determinar essas diretrizes?” “Em que termos a 

ideologia da segurança está sendo transposta para estes países?” (Leher, 1999, p. 21). 

  Atuando de forma mais ampla e com grau de incerteza maior do que os 

investimentos em infra-estrutura, o Banco Mundial “promoveu mudanças organizacionais 

importantes, ampliando o seu corpo técnico, transformando-se no maior centro mundial de 

informações a respeito do desenvolvimento” passando a manter um controle maior sobre os 

países periféricos que tomavam empréstimos. Dessa forma, “modificou o escopo dos projetos, 

ampliando-os para programas (muito mais complexos e abrangentes, incidindo sobre setores 

vastos como a educação), tornando mais rígidas as condicionalidades” (Leher, 1999, p.23). 

  Ainda segundo Leher, aliado a tudo isso, a crise do capitalismo no início dos anos 

70, interferiu nos países periféricos que, “tiveram suas dívidas aumentadas no rastro dos juros 

ascendentes e da queda dos preços das principais commodities”. Como conseqüência desses 
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fatores, o Banco Mundial obteve as condições propícias para exercer seu poder e impor 

condicionalidades a esses países. (1999, p.23).   

  Devido a esta nova realidade, alguns países que resistiram ao intervencionismo do 

neoliberalismo na década de 80, logo se submeteram aos ditames dos “Novos Senhores do 

Mundo”. Este é o caso do Brasil, especialmente nos governos Collor e Cardoso. 

  Para Leher,  
 

o ajuste estrutural que desmonta o precário Estado Social é feito em nome da 
globalização, um processo apresentado como inexorável e irresistível, contra o 
qual nada é possível fazer, a não ser se adaptar, mesmo que às custas de 
exponencial desemprego, privatizações selvagens, crise cambial, aumento da 
taxa de juros e destruição dos direitos do trabalho. (1999, p.24). 

 
  Frigotto & Ciavatta (2003) complementam: 

 
Do ponto de vista da educação, ocorre uma disputa entre o ajuste dos sistemas 
educacionais às demandas da nova ordem do capital e as demandas por uma 
efetiva democratização do acesso ao conhecimento em todos os seus níveis. Os 
anos de 1990 registram a presença dos organismos internacionais que entram em 
cena em termos organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes eventos, 
assessorias técnicas e farta produção documental. (2003, p. 97). 

 
  Assim nestas condições, segundo o editorialista da revista Fortune, Thomas A. 

Stewart, citado por Leher: 

 
O conhecimento se converteu no fator de produção mais importante de um 
pouco preciso “capitalismo intelectual” que teria sucedido ao capitalismo 
industrial. Nesta “nova era do capitalismo, o principal capital é o intelectual” e, 
por isso, a educação, na condição de capital, tornou-se assunto de managers e 
não mais de educadores. (1999, p.25). 

. 

  Leher cita as orientações educacionais que interessam ao capital, no qual, 

A educação é o maior instrumento para o desenvolvimento econômico e social. 
Ela é central na estratégia do Banco Mundial para ajudar os países a reduzir a 
pobreza e promover níveis de vida para o crescimento sustentável e investimento 
no povo. Essa dupla estratégia requer a promoção do uso produtivo do trabalho 
(o principal bem do pobre) e proporcionar serviços sociais básicos para o pobre.  
(1999, p.25). 
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  Para reforçar a idéia da educação como um grande negócio a ser explorado, 

Frigotto & Ciavatta chamam a atenção sobre o papel da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) neste terreno. Ela, (OMC) “vai tecendo uma legislação cujo poder transcende o domínio 

das mega corporações e empresas transnacionais”. Apontando o papel por ela desenvolvido em 

relação à educação, ao afirmar que “a OMC, em 2000, numa de suas últimas reuniões, sinalizou 

para o capital que um dos espaços mais fecundos para negócios rentáveis era o campo 

educacional”. (2003, p.96). 

  Leher também constata que, ao final da década de 80, o Banco Mundial prioriza o 

ensino fundamental “minimalista” e a formação profissional “aligeirada”, através de políticas de 

“descentralização administrativo-financeira” que redesenham as atribuições da União, dos 

Estados e dos Municípios”. (Leher, 1999, p.26). 

  Enquanto a União, “canaliza os seus recursos aos ricos e aos investidores 

estrangeiros”, os Estados e Municípios são “forçados a assumir os encargos necessários para 

manter as pessoas vivas e trabalhando, ainda que numa situação próxima da indigência”. (Leher, 

1999, p.26).  

  Silva (2003) também fala sobre esse empobrecimento, como sendo a prioridade 

que o Banco Mundial atribui à educação básica, (leia-se 1ª a 8ª série), induzindo o governo 

brasileiro a criar em 1996, o FUNDEF, “instrumento institucional que serviu para redistribuir o 

mesmo dinheiro e focalizá-lo apenas numa parcela do ensino fundamental”. Essa atitude tinha 

sintonia com as políticas do Banco Mundial para a educação”. (p.296).  

  Para Leher, “este é o sentido da municipalização promovida pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF 

- Lei 9424/96)”. Aponta como conseqüência desta política “o empobrecimento do caráter 
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científico-filosófico da educação,” configurando o que ele chama de “apartheid educacional”. 

(1999, p.27). 

  Para Leher, o governo brasileiro promoveu importantes mudanças no ensino 

fundamental com a criação do FUNDEF, “redesenhando as atribuições dos Estados e 

Municípios”. Estas mudanças impulsionam as reformas curriculares que estão “moldando as 

escolas aos “imperativos da globalização”, sendo que, a avaliação centralizada garante o controle 

estatal da atividade docente”. Finalmente observa que 

Formalmente, todos podem usufruir as benesses da globalização e as condições 
de governabilidade estariam asseguradas. Este é o mapa das ideias que instituiu 
um verdadeiro apartheid educacional planetário, sob a batuta do Banco Mundial. 
(Leher, p.29). 

 
  (Frigotto & Ciavatta) denunciam o caráter do projeto “neoconservador” do 

governo de Fernando Henrique Cardoso para a educação básica, pois: 

Conduziu as diferentes políticas de forma associada e subordinada aos 
organismos internacionais, gestores da mundialização do capital e dentro da 
ortodoxia da cartilha do credo neoliberal, cujo núcleo central é a idéia do livre 
mercado e da irreversibilidade de suas leis. (2003, p.103). 

   
  Cunha(1995) citado por Frigotto & Ciavatta, relata sobre o projeto educativo do 

governo Cardoso, que está afinado com coerência, compreensão, lógica e “articulado com o 

projeto de ajuste da sociedade brasileira às demandas do grande capital”. Assim as demandas da 

sociedade brasileira foram “substituídas por medidas produzidas por especialistas, tecnocratas e 

técnicos que definem as políticas de cima para baixo e de acordo com os princípios do ajuste”. 

(2003, p.106-107). 

  Então, precisamos responder a pergunta: Que especialistas foram estes?  

  Frigotto & Ciavatta respondem que, em sua maioria, são, 
 

Intelectuais altamente preparados em universidades do exterior e com passagem, 
alguns muito longa, outros mais breve, nos organismos internacionais que estão 
na base das reformas educativas: Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, Organização Internacional do Comércio (OIT) etc. Esta lista 
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é encabeçada com aquele que seria o Ministro de Educação de FHC por oito 
anos, Paulo Renato Souza, e completada, entre outros, por João Batista de 
Araújo, Cláudio de Moura Castro, Guiomar Namo de Melo e Maria Helena 
Guimarães Castro (atual Secretária da Educação do Estado de São Paulo)” . 
(2003, p. 107). 

   
  Frigotto, afirma que o governo Cardoso, pela primeira vez em nossa história 

republicana, transformou e adequou a educação escolar dentro do ideário empresarial e mercantil 

e adotou-a como uma “política unidimensional do Estado”. Esta transformação permitiu a 

diluição do sentido de público, passando ao Estado, a ter dominantemente uma “função privada”.  

“Passamos assim, no campo da Educação no Brasil, das leis do arbítrio da ditadura civil-militar 

para a ditadura da ideologia do mercado”. (2001, p.107). 

  Para Moreira (1999), a ideologia de mercado para a educação também fica 

demarcada como parte de uma política direcionada pelo Banco Mundial para esse fim.  

Há que se registrar a presença do Banco Mundial na definição de nossas políticas 
educativas. Apesar da redução dos projetos internacionais, principalmente 
americanos, de “ajuda” à América Latina, após a Guerra Fria, o impacto do 
Banco Mundial nas recentes políticas desses (e de outros) países não pode ser 
secundarizado. Os critérios para a concessão de empréstimos e as orientações 
gerais do banco exprimem a prevalência da lógica financeira sobre a lógica 
social, subordinando o setor da educação à racionalidade do universo 
econômico. (MOREIRA, 1999, p. 13). 

 
  Outra conseqüência grave, segundo Frigotto & Ciavatta, consiste no fato de que o 

governo Cardoso, por intermédio do Ministério da Educação, adotou “o pensamento pedagógico 

empresarial e as diretrizes dos organismos e das agências internacionais e regionais, 

dominantemente a serviço desse pensamento como diretriz e concepção educacional do Estado”. 

Trata-se de uma perspectiva fragmentária, coerente com “o ideário da desregulamentação, 

flexibilização e privatização e com o desmonte dos direitos sociais ordenados por uma 

perspectiva de compromisso social coletivo”. Portanto, continuam os autores, “não é casual que a 

ideologia das competências e da empregabilidade esteja no centro dos parâmetros e das diretrizes 

educacionais e dos mecanismos de avaliação”. (Frigotto & Ciavatta, 2003, p.108).  
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  Maria Helena Guimarães Castro, atual Secretária da Educação do Estado de São 

Paulo, foi secretária da Secretaria de Ensino Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC) 

e diretora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais(INEP), responsável pela 

Avaliação Nacional do Ensino Superior (Lei nº 9.131), o “Provão” e também, pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), nos quais, explicita claramente que “as competências que devem ser avaliadas são 

aquelas que os empresários indicam como desejáveis” (apud Frigotto & Ciavatta, 2003, p.108), 

reafirmando a concepção de educação a serviço do mercado e da lógica do capital.  

  Assim, em uma pesquisa recente realizada pelo MEC, sobre o que o mercado de 

trabalho esperava dos alunos ao final do Ensino Médio de cursos profissionalizantes, revelou-se 

que: 

As empresas querem que esses estudantes tenham domínio de Língua 
Portuguesa, saibam desenvolver bem a redação e se comunicar verbalmente. 
Esta é uma das competências gerais que o ENEM procura avaliar e que a 
Reforma do Ensino Médio procura destacar. Em segundo lugar, os empresários 
querem que os futuros trabalhadores detenham os conceitos básicos de 
matemática e, em terceiro lugar, que tenham capacidade de trabalhar em grupo e 
de se adaptar a novas situações. Portanto o que os empresários estão esperando 
dos futuros funcionários são as competências gerais que só os onze anos de 
escolaridade geral podem assegurar. (Castro, 2000). 
 

 
  Frigotto & Ciavatta (2003) corroboram com as análises de Neves (2002), sobre a 

reprodução do trabalho simples e a adaptação ao complexo na divisão internacional do trabalho. 

  Segundo as análises de Giovani Arrighi, citado por Frigotto & Ciavatta, os países 

semiperiféricos como o Brasil, desenvolvem as atividades neuromusculares, ao passo que os 

países do capitalismo orgânico central, desenvolvem as atividades cerebrais. (2003, p.109).  

  Devido à política adotada pelo governo Cardoso, “as instituições sociais, em 

especial as educacionais, são alcançadas pela ingerência das organizações financeiras 

internacionais” (Silva, 2003, p.289). Ocorrendo fracos investimentos na educação fundamental e 
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na valorização do magistério, em razão, de sua prioridade recair sobre o pagamento de juros e 

dívidas aos credores internacionais, 

Que pressionam e manipulam indicadores econômicos e insistem na redução de 
recursos para saúde, educação, cultura, produção científica e tecnológica, a fim 
de que possa sobrar uma parte de dinheiro para pagar os banqueiros e credores. 
(Silva, 2003, p.289).  
 
 

  Foi uma política apelativa e seqüencial de campanhas como “adote uma escola”, 

“amigos da escola”, e, depois, do “voluntariado”, as quais explicitam “a substituição de políticas 

públicas efetivas por campanhas filantrópicas”. (Frigotto & Ciavatta, 2003, p.115). 

  A educação básica, direito social de todos, passa a ser cada vez mais encarada 

como um “serviço ou filantropia”. Assim, é projetada uma imagem onde se instaura a 

materialidade de que a educação fundamental não é dever do Estado e espaço para profissionais 

qualificados, mas sim para “ações fortuitas e típicas de amigos, padrinhos e de voluntários”. 

(Frigotto & Ciavatta).  Desta forma: 

Os professores foram sendo prostrados por uma avalanche de imposições, 
reformas sobre reformas e mudanças sobre mudanças, humilhados nas suas 
condições de vida e de trabalho e ignorados e desrespeitados no seu saber e 
profissão. (Frigotto & Ciavatta, 2003. p.115). 
 

 
  Alguns pontos merecem destaque para o entendimento das condições impostas aos 

profissionais da educação. Entre eles, Edith Frigotto (1999) destaca que 

O governo proclama a importância de as escolas produzirem, dentro de suas 
realidades e de forma participativa, seus currículos e propostas político-
pedagógicas. Essas propostas, todavia, vêm sendo atropeladas por diferentes 
mecanismos e exigências que transformam, na prática, os PCNs, produzidos por 
especialistas e consultores distanciados das condições concretas da realidade 
brasileira, numa imposição obrigatória. A autora destaca como mecanismos que 
induzem ao constrangimento obrigatório, entre outros, o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB), montado a partir dos PCNs, a política 
do livro didático e a formação nacional dos professores da educação básica em 
serviço” (p.36). 
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  Lucíola L. de P. C. Santos (2002), citada por (Frigotto & Ciavatta), faz importante 

questionamento a implementação dos PCNs, frente as dificuldades encontradas pelos professores 

e a complexidade das exigências relativas aos conteúdos a serem desenvolvidos, impossibilitando 

a eficácia proposta. Pergunta, 

Como implementar os Parâmetros Curriculares Nacionais se os professores têm 
que resolver problemas sociais, restando pouco tempo para conteúdos 
educacionais previstos naquela proposta? Qual a finalidade do SAEB se já 
sabemos que não existe na escola espaço para o desenvolvimento dos conteúdos 
acadêmicos nas formas como são propostos? Como formar um superprofissional 
da educação, capaz de lidar com problemas tão complexos, se a carreira do 
magistério é tão pouco atrativa do ponto de vista salarial e profissional? (Santos, 
2002, p. 368), apud (Frigotto & Ciavatta, 2003, p.116). 
 

 
  Silva faz importante denúncia ao dizer que a educação pública está sofrendo há 

mais de 50 anos, com as condições impostas pelo Banco Mundial devido aos empréstimos 

tomados pelo governo e que os próprios técnicos do Banco acabam por pressionar nosso governo 

a reduzir os gastos sociais, entre eles, os gastos com a educação, fazendo “sobrar dinheiro para 

pagar a dívida externa”. Afirma que “os técnicos do Banco e do MEC ou da Secretaria de 

Educação decidem quando, onde e como gastar o dinheiro”, ou seja, o “dinheiro vem com 

rubricas carimbadas e as escolas apenas estão executando decisões”. (2003, p.294). 

  “O que faz o Banco Mundial que modifica as práticas cotidianas no interior da 

escola pública?” A partir desta pergunta feita por Silva (2003), vamos tentar entender melhor essa 

relação de poder, ao acabar influenciando o trabalho cotidiano do professor em sala de aula, em 

suas práticas, metodologias, avaliações, assim, como se efetiva o atendimento burocrático dos 

meios de controle. 

  Uma das questões levantadas como fundamental pela autora, é a questão da 

construção do projeto político-pedagógico da escola, como uma forma de luta contra a 
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hegemonia do capital em relação à educação, engajada ao movimento dos educadores, sindicatos 

e associações de classes na defesa da escola pública no final dos anos 80 e inicio dos 90. Porém: 

  Houve um momento em que, na esteira das lutas do movimento docente, a 

construção do projeto político-pedagógico estava no fazer das lutas da escola. Esse momento se 

desvaneceu e coincide com uma aproximação do governo federal das agências multilaterais de 

empréstimos e com a retomada das negociações que geraram novos empréstimos para a educação 

brasileira. (Silva, 2003, p. 297). 

  Desta forma, a presença dos técnicos do Banco Mundial ficou visível. Vimos a 

cooperação técnica e a “ajuda externa” deles, cada vez mais traduzidas em atos e ações de 

intervenção direta na economia e na educação do país. 

O governo federal subscreveu a política dos gestores do Banco Mundial, e 
utiliza o MEC e os Secretários de Educação para viabilizá-las na prática. 
Inicialmente, oferecem ajuda e cooperação e, em seguida, seduzem os recursos 
humanos e, se necessário, criam uma estrutura paralela para operacionalizar e 
fiscalizar o uso do dinheiro, o cumprimento com as metas e o pagamento regular 
dos empréstimos. (Silva, 2003, p.297). 

 
  Silva denuncia o jogo de interesses, onde não há espaço para “neutralidades” e 

indecisões. “Não é um jogo para amigos e entre amigos. É um jogo de política de poder em que 

países ricos subjugam países em desenvolvimento”.(2003, p.297).  

  O crescimento que interessa é somente o do capital, ficando o desenvolvimento 

humano e social relegado ao segundo plano. “As relações são assimétricas, com forte tendência a 

desconsiderar os meios multilaterais de diálogo entre as nações”. Dessa forma insiste e afirma a 

autora que as ações do Banco mundial “modificam as ações pedagógicas no interior da escola, 

que aparentemente vêm da secretaria”. (2003, p.298). 
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  Silva enumera as formas de como as ações pedagógicas, no interior da escola, são 

influenciadas pelas políticas indicadas pelos técnicos do Banco Mundial. Cita três formas 

principais: 

  A primeira é a avaliação empreendida pelas escolas, seguindo orientações da 

Secretaria da Educação, pois para a autora, o centro da avaliação esta “deslocado do processo 

ensino-aprendizagem”. Nesta forma de avaliar, busca-se “quantificar, punir, premiar os bons ou 

corrigir desvios”, ficando claro que o objetivo principal é “alcançar os resultados/rendimentos 

escolares definidos a priori”. Não importando se o aluno se apropriou de saberes e conhecimentos 

que se traduzam em “processos emancipatórios e de cidadania” (Silva, 2003, p.298).  

  Essas políticas desconsideram as funções clássicas da escola, que é “desenvolver 

as relações ensinar e aprender, pensar e fazer, partindo-se do princípio de que todos têm 

condições de aprender, ainda que seja no seu próprio ritmo”. Desta forma a avaliação é parte 

integrante da política do Banco Mundial. (Silva, 2003, p.298). 

  A segunda forma é a ausência de distinção entre o tempo da escola (destinado à 

aquisição dos saberes e conhecimentos) e o tempo do mercado, que é “rotativo, insaciável, 

alucinante”. A escola neste contexto deixa de ser um tempo de socialização, do aprender, do 

dividir, do construir afetos, desejos, sonhos, valores e alegria, para ser, 

O templo do mercado, lugar para fabricar objetos humanos ajustados para 
servirem ao mercado. A lei selvagem que ronda a educação exige formação 
rápida para o fazer e executar, atendendo satisfatoriamente às demandas de um 
mercado insaciável. (Silva, 2003, p.298). 

 
 
  A terceira forma, discorre sobre o projeto político-pedagógico da escola pública, 

que, deveria ser “o eixo ordenador e integrador do pensar e do fazer do trabalho educativo” e, que 

acabou se transformando, na maioria das vezes, numa “peça documental para ser apenas 
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guardado na secretaria da escola, e, manuseado pelos estagiários dos cursos de licenciatura e 

pedagogia”.  

  Silva acredita que se o projeto político-pedagógico for concebido de forma 

adequada, com a participação de todos os envolvidos, com os objetivos traçados e delineados de 

forma democrática e participativa, poderá se tornar um instrumento, uma saída para a 

transformação das práticas, com vistas à emancipação e a justiça social. 

   Hipólito (2004) constata uma contradição nas proposições neoliberais para a 

educação que precisa ser explorada criticamente, pois para ele 

Há, de um lado, um discurso de autonomia da escola, o que em princípio 
poderia significar um fortalecimento do trabalho docente; de outro lado, há um 
rígido controle pedagógico, bastante centralizado (como por exemplo, o modelo 
baseado em provas para avaliação do sistema e a proposta de um currículo 
nacional), que é a própria negação da autonomia docente. (Hipólito, 2004, p.3) 

 
  Segundo Hipólito, a contradição existente é que ao mesmo tempo, que se propõe 

formas, ao menos discursivas, de aumentar a autonomia escolar, “visando o fortalecimento do 

trabalho docente e de seu poder sobre o trabalho pedagógico”. O que realmente ocorre é uma 

Centralização dos processos de avaliação do sistema de ensino (provas e 
currículo nacional, por exemplo) e de controle do trabalho pedagógico (GQT), 
que definem muito mais o conteúdo e a forma daquilo que o/a professor/a deve 
ensinar aos/às estudantes. (Hipólito, 2004, p.3-4). 
 

 
  Para Krawczyk & Brunstein (2003), estes consideram que por estarmos em uma 

sociedade plural em todos os seus sentidos, não há como construir soluções únicas, conclusivas e 

aplicáveis a todas as realidades, “havendo que reconhecer a competência das instâncias regionais, 

local e escolar no processo de construção do projeto político-pedagógico, a partir dos princípios 

gerais definidos pela discussão coletiva”. (2003, p.52). 

  Porém, esta dimensão não tem sido respeitada, na apreciação dos autores, pelo 

governo paulista ao implantar o projeto São Paulo Faz Escola. 
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extrapolando suas atribuições com relação às diretrizes, e desrespeitando a 
história, as condições concretas e a autonomia da escola, tem determinado 
inclusive os modelos pedagógicos a serem seguidos, sem ampla discussão. 
(Krawczyk & Brunstein, 2003, p.52). 

 
 
  Rememoro aqui, o pensamento de Silva: “Penso que é necessário, coletivamente, 

contrapor-se aos mandos e desmandos dos 'iluminados' e recolocar o projeto político-pedagógico 

como um dos elementos da gestão democrática, de emancipação e justiça social. Contrapor-se e 

ousar é preciso!” (2003, p. 299-300). 
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1.2. REGULAÇÃO EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE. 
 
 
  Vamos analisar este tema, tendo por base, as pesquisas realizadas por Dias-da-

Silva & Fernandes (2006), que estudaram as questões das reais condições de trabalho de 

professores em escolas públicas paulistas e as possibilidades de trabalho coletivo, considerando 

as reformas educacionais de cunho neoliberal. Assim, este trabalho procurou problematizar a 

incompatibilidade entre as condições de trabalho a que estão submetidos os professores e o 

princípio do trabalho coletivo na escola, “alvo decisivo nas reformas educacionais” (Dias-da-

Silva & Fernandes, 2006, p.01). 

  Para os autores, a implantação de reformas educacionais que não levam em conta 

as reais condições de vida e trabalho, tanto das escolas quanto dos professores, os quais muitas 

vezes são rotulados de incompetentes e resistentes a mudanças, “vem camuflando em ações 

pedagógicas, questões de natureza política e econômica, administrativa e gerencial”. (Dias-da-

Silva & Fernandes, 2006, p.01).  

  Apontam, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96) e as Diretrizes para a Formação de Professores estão “consolidando um projeto 

educacional de cunho neoliberal” e acabam por reduzir a responsabilidade do Estado em relação 

à educação, ao mesmo tempo em que promove o “aligeiramento e o barateamento da formação 

das novas gerações”, os argumentos e prescrições de natureza científico-social “são substituídos 

por relatórios do Banco Mundial, da UNESCO e da OCDE, que através de planilhas e bancos de 

dados procuram impor à educação o conceito hegemônico do custo-benefício”, colocando a 

educação pública como um modelo ameaçado (Sacristán, 1999, p.152). 

  Dias-da-Silva & Fernandes também apontam, para a má remuneração percebida 

pelos professores, “em um mercado de trabalho em constante transformação, o que os obriga a 
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acumular jornadas duplas (quando não triplas) de trabalho”, os quais os professores são obrigados 

a se submeter a regras de um sistema escolar que “os aprisiona numa teia de interesses diversos”. 

E, talvez mais grave, “os professores continuam sendo culpabilizados pelo fracasso da escola”, 

recebendo o papel de executores das mudanças prescritas pelos especialistas, sendo 

posteriormente, os professores, culpabilizados pelos problemas apresentados na implementação 

das reformas no âmbito do contexto escolar. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.02).  

  Relatam também, uma ampliação significativa da responsabilização por questões 

sociais mais amplas. A crescente culpabilização dos professores, a sobrecarga de trabalho, ao 

enfraquecimento do magistério e sua precarização social, além da redução das perspectivas 

sociais em relação à escola, temos representações que, “parecem características do ofício de 

professor neste início de século, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo 

desenvolvido ou subdesenvolvido”. 

   Relata também, diante dos péssimos resultados alcançados pelos alunos 

brasileiros, em exames de caráter nacional e internacional, “um sofrimento e revolta com os 

frutos de uma reforma educacional da qual eles foram meros objetos”. (Dias-da-Silva & 

Fernandes, 2006, p.03). 

  Assim como aponta Contreras, 

Os professores vêm sendo rotulados como incompetentes, mal formados, 
resistentes à mudança..., uma interpretação superficial para a atual situação do 
trabalho docente, como analisa “Há um grande logro político nessas reformas: 
os professores ampliam sua responsabilidade, porém sem aumentar seu poder, 
isto é, sem dispor de mais possibilidades de transformação das circunstâncias 
em que se desenvolve seu trabalho. (1997, p. 205). 

 
   
  Fazendo uma comparação importante entre os países desenvolvidos e o Brasil, 

acerca de recursos humanos para o apoio do trabalho docente, percebemos que nos países 

desenvolvidos, uma escola pública possui em sua equipe, desde enfermeiros, profissionais do 
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serviço social, psicólogos, funcionários técnicos, além da equipe de especialistas em educação, 

enquanto nossas escolas públicas paulistas, “vêm demandando que os professores (sozinhos) 

cumpram todas essas funções em sua jornada de trabalho”, precarizando desta forma as suas 

condições de trabalho. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.04).  

  Esse trabalho procura demonstrar que diversamente à racionalidade técnica, “que 

reduziu os professores a meros executores de planos elaborados por especialistas”, presencia-se a 

construção de argumentos teóricos, que viabilizam e re-significam a vida e o trabalho dos 

professores, “implicando uma concepção mais conseqüente e humanizadora”, reconhecendo-os 

como “intelectualmente hábeis e competentes para analisarem a realidade e (re)criar alternativas 

de ação político-pedagógica” (Nóvoa,1991 e 1992; Zeichner,1993; Giroux,1997, entre outros), 

citado por Dias-da-Siva & Fernandes.  

  É nesse contexto de recriação de práticas pedagógicas para enfrentamento das 

questões sociais do início do século que vários educadores defendem.   

A construção de escolas como "redes de auto formação continuada" 
(Nóvoa,1991), como "organização aprendente" (Fullan e Hargreaves, 2000), 
como "locus de formação" (Candau, 1997), que permitam aos professores o 
enfrentamento de seus problemas/dificuldades no ensinar-aprender e a 
construção de uma escola mais justa e democrática, através do desenvolvimento 
de uma práxis reflexiva catalisada através do trabalho coletivo de seus membros. 
Nesse sentido as escolas teoricamente se (re) configuram como espaços 
formativos e de experimentação de novas concepções e práticas (Fullan e 
Hargreaves, 2000), colocando-se a importância central de (re) construção do 
projeto político-pedagógico da escola, como fruto de todo um processo de 
reflexão e intervenção em seus tempos e espaços (Veiga, 1998). Apud, (Dias-da-
Silva & Fernandes, 2006, p.04). 

 
 
  Porém, Dias-da-Silva & Fernandes, alertam para o indevido uso político deste 

importante instrumento democrático de construção pedagógica, tornando-o, uma falácia e uma 

imensa armadilha, as quais, ao se implantar as reformas educacionais ignoram as reais condições 

de vida e trabalho de professores e escolas, “camuflando em ações pedagógicas questões de 
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natureza política e econômica, administrativa e gerencial.”. Assim, a resistência ou mesmo a 

incompetência dos professores em implantar ou elaborar as reformas ou projetos pode ser “re-

significada quando nos propomos a uma interpretação a partir de seus saberes e de suas condições 

de trabalho”. (2006, p. 4-5). 

  Apesar, como apontado por (Torres, 2000) citado por Dias-da-Siva & Fernandes, 

de o Banco Mundial validar várias pesquisas que apontam a inexistência de correlação entre 

salário e competência docente, estas pesquisas, relacionam e apontam que há uma “profunda 

correlação entre salário, condições de trabalho e envolvimento dos professores com escolas e 

projetos”. (2006, p.05).  

  Um dos grandes problemas apontados é a itinerância docente, causada pela 

precariedade das condições de trabalho, e principalmente, pelos baixos salários, que obrigam os 

professores a integralizar sua jornada de trabalho em duas ou mais escolas, para melhorar os 

rendimentos, dificultando entre outras coisas o trabalho coletivo das escolas.  

  Em decorrência dessa itinerância, algumas escolas chegam a ter quatro ou até 

cinco horários diferentes para atender ao objetivo de reunir seus professores, que nunca 

conseguem partilhar um momento realmente coletivo onde prevaleça à reflexão, a formação, a 

busca de alternativas para os problemas cotidianos. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.05-06).  

  Nesse cenário, a itinerância dos professores, se soma o absenteísmo, eterno 

sintoma do mal-estar docente (Esteve, 1999, in: Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.06). 

  A itinerância e o absenteísmo são aspectos, que obstaculizam qualquer 

possibilidade de construção e partilha de trabalho coletivo numa escola. “A ausência desses 

aspectos são, a rigor, pré-condições para que o trabalho coletivo se efetive. Pré-condições que 

também pressupõe o enfrentamento da rotatividade do corpo docente, fenômeno recorrente, 
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sobretudo nas escolas precarizadas das periferias urbanas”. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, 

p.06). 

  Mesmo assim, quando algumas escolas conseguem enfrentar e suplantar todas 

essas pré-condições, rompendo os obstáculos da itinerância, do absenteísmo e da rotatividade, as 

investigações realizadas revelaram também, uma série de outras dificuldades na consolidação do 

trabalho coletivo. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.07). 

  Dias-da-Silva & Fernandes, colocam a falta de tradição na valorização ou 

validação de práticas coletivas de decisão, e, portanto, é necessário “recuperar um traço histórico 

da cultura de nossa escola pública: o autoritarismo e o legalismo” que são considerados como 

sendo “incompatíveis com a concepção de projeto pedagógico democrático e autônomo, 

contribuindo para fragilizar o trabalho coletivo”. Ainda, citando Torres (2001, p.45), os 

momentos de reuniões pedagógicas coletivas, acabam se transformando em “palcos de 

negociações” em “palcos de encenações” que cumprem meramente um papel formal. (Dias-da-

Silva & Fernandes, 2006, p.07). Em síntese os estudos condicionam que para ocorrer um trabalho 

docente coletivo nas escolas, faz-se necessário. 

A aceitação por parte de especialistas, gestores e professores de que nenhuma 
mudança é linear ou imposta, como quer fazer acreditar os documentos do 
Banco Mundial que estimulam o esquema vertical acima embaixo (Torres, 2000, 
p.140) na formulação e aplicação das políticas públicas que caem de pára-quedas 
nas escolas e se supõe serão aceitas e assimiladas pela comunidade escolar sem 
qualquer participação e reflexão. A negação do papel dos professores na 
definição das políticas e na elaboração de projetos próprios acarreta em falta de 
respeito aos diferentes saberes e culturas docentes, bem como a percepção de 
quando avançar ou recuar em relação ao trabalho coletivo. (Dias-da-Silva & 
Fernandes, 2006, p.07). 

 
 
  Os estudos com esses professores têm denunciado, de forma contundente, a eterna 

presença em nossas escolas do "Cumpra-se!”, mesmo que os professores não queiram ou não 

acreditem, mesmo que os argumentos e as experiências justifiquem o contrário, “o que é definido 
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externamente deve ser rigorosamente seguido com o risco de ter o seu descumprimento pesando 

sobre o bônus e acarretando em perdas financeiras aos professores e gestores”. Aliado a esse viés 

financeiro, os autores também destacam, que a autonomia dada às escolas pode estar sendo 

transformada em uma armadilha para um tipo de controle sutil, não declarado formalmente. 

Como salienta Dias-da-Silva, 

O mais grave é que esses “modos de regulação” da cultura da escola não estão 
registrados em nenhum documento que possa ser claramente analisado ou 
discutido. Nunca ninguém assegura qualquer margem real de autonomia de 
ação/decisão nesse cotidiano subliminarmente regrado. Quando os dirigentes 
são checados ou questionados quase sempre se ouve “Não é bem assim... Os 
professores entenderam errado.. (Dias-da-Silva, 2003, p.133). 

 
 
  Essa autonomia relativa e regulada é parte integrante de uma nova forma de gestão 

escolar, em que as possibilidades reais de transformação coletiva são muito reduzidas. Oliveira 

(2003, p.1131), afirma que as reformas educacionais atuais estão marcadas pela padronização e 

massificação de certos processos administrativos e pedagógicos, que permitem o controle central 

das políticas implementadas.  

  Fernandes também denuncia que o papel desempenhado pelo coordenador 

pedagógico aproxima-se a de um “gerente” e controlador das medidas reformadoras, fazendo 

com que a função que surgiu como elo de integração do coletivo escolar, seja mais um 

mecanismo de cobrança e submissão a verticalização das decisões. (Fernandes, p.45, 2004). 

  Assim, para Dias-da-Silva & Fernandes, as raras oportunidades de encontros 

coletivos entre os professores, ao invés de serem espaços de reflexão e planejamento, acabam 

muitas vezes esbarrando no desânimo e descrédito dos professores em sua eficácia. E, para tanto, 

salienta: 

Como ter identidade com uma escola que nada mais é do que “ponto de espera”? 
Ou como se identificar com um grupo que pouco tempo tem para o diálogo e a 
troca de idéias? Como constituir “organizações aprendentes” em escolas cujos 
horários de encontros pedagógicos são destinados à implantação de projetos à 
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revelia das convicções dos professores?. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, 
p.09). 
 
 

  Complementando, coloca a preocupação sobre as expectativas que são criadas em 

função de que a autonomia e o trabalho coletivo mudem a escola, as inovações se implantem e 

em decorrência, ocorra o sucesso escolar, segundo o autor, essas são “Expectativas mágicas”. A 

rigor, expectativas subjacentes ao modelo das competências, que responsabiliza os professores 

pelo fracasso de projetos e reformas (Popkewitz, 1997) citado pelos autores. Residindo ai, o que 

os autores chamam de uma de nossas armadilhas: “a visão fantasiosa e mágica do trabalho 

coletivo como panacéia, como solução que resolverá todos os problemas crônicos da escola e/ou 

da educação brasileira”. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.09).  

  Desta forma, os autores denunciam que “as condições de trabalho a que estão 

sendo submetidos os professores e a instabilidade do corpo docente e técnico das escolas são 

impeditivos de construção de qualquer projeto pedagógico conseqüente”. Não admitem que os 

professores e as escolas continuem a serem culpabilizados pelos maus resultados e pelas regras 

de gestão que se “estabelecem verticalmente sem qualquer preocupação com a essência do 

trabalho educativo”.(Dias-da-Silva & Fernandes, 2006). 

  Dias-da-Silva & Fernandes, defendem que as políticas públicas devem criar 

mecanismos para assegurar, entre outras coisas, “um corpo estável de educadores, materializando 

sua responsabilidade com o sucesso escolar”, e “isso implica melhoria salarial e condições dignas 

de trabalho”. Apontando a inconveniência de se continuar implantando “reformas educacionais 

que impõem projetos e atividades à revelia das concepções e condições de trabalho dos 

professores”. E, conclui “decididamente, o trabalho docente inclui política educacional, gestão 

escolar e metodologia de ensino - questões indissociáveis”.  
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   O trabalho acena para as questões da educação atual, como o sendo o seu maior 

desafio: “lidar com uma retórica que afirma a autonomia das escolas e o papel do coletivo de 

professores e, na prática, realiza o controle e padronização. Uma retórica que pressupõe a 

inclusão quando na verdade cada vez mais exclui”. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.10). 
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CAPITULO 2: A POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO  PAULO 
 
   
  A fim de possibilitarmos uma melhor compreensão do surgimento de uma nova 

proposta curricular, como esta implantada em 2008, projeto São Paulo Faz Escola, e que se 

constitui no objeto de análise deste trabalho sobre os impactos no trabalho docente de nossos 

entrevistados, procuramos descrever os rumos e decisões acerca dos assuntos da política 

educacional neste Estado. 

  São Paulo tem sido conduzido nos últimos 14 anos, por sucessivos governos do 

PSDB (Partido da Social Democracia do Brasil). Enfocaremos, no entanto, as políticas 

implantadas que afetaram diretamente o trabalho dos professores da rede. Para isso, analisamos 

documentos, leis, decretos e resoluções oficiais, procurando, traçar a convergência para a 

necessidade da construção desta nova proposta curricular, dentro da lógica da política conduzida 

pelo atual governo. 

  Com uma orientação política contrária ao atual governo paulista, a APEOESP, 

Sindicato dos professores do ensino oficial do estado de São Paulo,  através de artigo publicado 

por seu ex-presidente, em conjunto com a atual presidente em exercício, descrevem desta forma a 

política educacional conduzida até então: 

As políticas educacionais implementadas pelo governo PSDB/PFL no Estado de 
São Paulo ao longo dos últimos doze anos, foram inspiradas nas orientações do 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros organismos 
internacionais de financiamento e ocasionaram, entre outras conseqüências, o 
comprometimento da qualidade do ensino nas escolas estaduais, a desvalorização 
profissional e desemprego de profissionais da Educação, o empobrecimento do 
currículo, a aprovação automática dos alunos, a superlotação de salas de aula, a 
exclusão de milhares de crianças e jovens da vida escolar. (Castro & Noronha, 
2006, p. 01). 
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            Uma das várias correntes existentes dentro da própria Apeoesp é a da FOS (Frente 

de Oposição Socialista), que em sua tese apresentada no caderno de teses do XXII Congresso 

Estadual da APEOESP, em 2007, descreve, entre outras coisas, dados relativos aos gastos 

públicos do governo com a educação e com o pagamento de juros e amortizações da dívida 

pública, permanecendo num comparativo de 2,27% a 36,70%, respectivamente, (dados do 

orçamento geral da União – 2006), ficando evidente as prioridades deste governo. (APEOESP, 

2007, p.73).    

  Também defende, que o atual governo Lula perpetua e dá continuidade as 

reformas neoliberais implementadas inicialmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso; 

aponta que a gênese da política de fundos, como o FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica, racionaliza os recursos públicos para a educação básica, com orientação 

vinculada a projetos do Banco Mundial, induzindo na prática a municipalização do ensino 

fundamental, sendo este tratado como um “grande balcão de negócios” (APEOESP, 2007, p.78).

  

  Relata também, a lógica das avaliações externas introduzidas pelo neoliberalismo, 

com “a justificativa oficial de que é preciso conhecer os problemas da educação para melhor 

orientar a aplicação das verbas”, surgindo assim, o SAEB, o ENEM, o ENADE, etc...”. Tal 

argumento é falacioso, pois, “os recursos aplicados na educação tem declinado vertiginosamente 

na última década”. Segundo os dados apontados: 

* O orçamento aplicado na Educação no País em 1995: 6,07%;  

* O orçamento aplicado na Educação no País em 2005: 2,67%. (Apeoesp, 2007, p.81). 

 
  Discute também sobre o atual governo paulista de José Serra, apresentando 

pacotes de medidas que 
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Aprofundam os ataques à escola pública, ao considerar as medidas apresentadas 
pelo governo para a educação até 2010. Trata-se de um pacote com 10 pontos 
principais que tem como eixo norteador as avaliações internas e externa, 
(SARESP), como critérios para as demais ações da Secretaria Estadual da 
Educação, e a constituição de metas a serem estabelecidas pelas escolas” 
(Apeoesp, 2007, p.82). 
 

   
  Com relação às questões objetivas de trabalho, como violência nas escolas, 

reajustes salariais, superlotação das salas de aula, melhorias nas condições de trabalho, “o 

governo se omite dessas questões e, mais uma vez, elege os professores com seu alvo preferencial 

para atacar, juntamente com o avanço das reformas privatistas”. (APEOESP, 2007, p. 82). 

  Buscaremos fazer um breve histórico das políticas educacionais implementadas, 

para uma melhor compreensão de nossa atual realidade. 
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2.1. SÍNTESE DAS POLITÍCAS EDUCACIONAIS IMPLANTADAS  NO GOVERNO 
PAULISTA: DE 1994 A 2006, UM RETROSPECTO. 
 
 
  A Secretaria Estadual da Educação, SEE/SP, explicita seus objetivos como projeto 

de governo para a sua rede de escolas: 

A escola que se quer construída é a escola do acolhimento, que recebe e mantém 
sob seus cuidados todas as crianças e jovens, que favorece o acesso à cultura, à 
arte, à ciência, ao mundo do trabalho, que educa para o convívio social e 
solidário, para o comportamento ético, para o desenvolvimento do sentido da 
justiça, o aprimoramento pessoal e a valorização da vida. (Política Educacional 
da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, p. 37, 2003) 

 
  Para garantir essas condições a SEE/SP se compromete em: 
 

garantir as condições materiais para a realização dessa perspectiva, focando as 
grandes metas que essa administração estabeleceu: a erradicação do 
analfabetismo no Estado de São Paulo; a melhoria da competência leitora de 
nossos alunos, tornando-os aptos a participar do mundo letrado e a interagir de 
modo autônomo com a realidade. (Política Educacional da Secretaria de Estado 
da Educação de São Paulo, p. 37, 2003).  

 
  Contudo, para complementar o já exposto no item anterior, e verificar como o 

governo paulista busca atingir esses objetivos, faremos um apanhado histórico das políticas 

implantadas no período de governo nos anos de 1994 a 2006. 

  Para tanto, vamos recorrer a um trabalho de Dantas (2008), o qual afirma que o 

governo paulista através dessas políticas, propõe um projeto de governo para a “formação de 

indivíduos adaptados ao neoliberalismo”, para que esses sejam: 

consumidores de educação, competitivos, formatados em habilidades e 
competências, deixando silenciada a formação voltada para a criticidade e 
construção coletiva de um projeto para o país, o que é a essência da versão da 
sociedade paulista. (p.7) 
 

  Também critica a forma como foi realizada a construção do PEE, Plano Estadual 

da Educação, pois, para a autora, a via de consulta da sociedade “foi caricatural e mostrou-se 

democraticamente vazia”. Porém, mesmo com o objetivo de “tornar hegemônico seu plano para a 

escola pública paulista” e, para tanto, utilizando-se de mecanismos pacíficos, que operam na 
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subjetividade das pessoas, “a manipulação não conseguiu atingir o fim desejado, pois vozes se 

levantaram, discutiram e propuseram um projeto alternativo, com o referencial de mudar o 

modelo social vigente de exclusão social”. (Dantas, 2008, p.7-8). 

   Viriato (2001), também relata sobre as questões dessas políticas implantadas nesse 

período, analisando a primeira gestão do Governador Mário Covas (1995-1998), afirma que 

foram implementados medidas e projetos que prosseguiram na sua segunda gestão (1999-2002). 

Essas políticas, no entendimento do autor, “extrapolam a simples marca do governo, tendo em 

vista estarem no contexto da reforma administrativa do Estado brasileiro, consubstanciada no 

Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado” (Viriato, 2001, p.1-2). 

  Esse trabalho constatou “resistências” aos planos de reformas do sistema de ensino 

público paulista, pois: 

nem sempre o que é implantado pela SEESP as Escolas implementam. Aquilo 
que as Escolas declaram estar fazendo não é exatamente o que ocorre no seu 
cotidiano, principalmente porque essas não têm participado do processo de 
construção de tais políticas. Isso nos leva a afirmar que, cotidianamente, tais  
projetos não fazem parte da cultura da escola. Além disso, quando a comunidade 
escolar é convocada a participar, os Órgãos Centrais esperam que esta concorde, 
passivamente com o que está sendo proposto.(Viriato, 2001, p.2). 

 
  Utilizando o trabalho de Dantas (2008), vamos sintetizar as principais ações nesse 

período considerado.  

  Para Dantas, “a reforma em ação englobou a racionalização organizacional que se 

propunha como uma revolução na produtividade dos recursos públicos”. (2008, p.65). 

  Sua efetivação se deu por meio das seguintes medidas: 

Reorganização da rede: “separação entre escolas de 1ª e 4ª séries e escolas de 5ª a 8ª série e de 

2º Grau. Essa nova organização, segundo o discurso oficial, geraria uma escola de qualidade”. 

(2008, p.65). 
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Municipalização do Ensino: Devido o tamanho dos problemas administrativos, financeiros e 

pedagógicos, ao “gigantismo” de sua rede de educação fundamental regular, o governo, “em 

sintonia com a área federal”, iniciou em 1995 a reorganização da rede com o objetivo de 

“preparar a municipalização das matrículas das primeiras quatro séries do Ciclo I do Ensino 

Fundamental”. (2008, p.65). 

  No ano de 1996 é lançado o Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-

Município, cujo convênio deu início à transferência de prédios e equipamentos escolares, pessoal 

docente e técnico-administrativo, recursos financeiros e matrículas das primeiras séries do ensino 

fundamental aos Municípios. Sendo que “o ápice desse processo ocorreu em 1996 quando o 

Fundef fora aprovado”.  (2008, p.65).  

Extinção de 18 Divisões Regionais de Ensino: “Por Decreto (nº 39.902 de 01 de janeiro de 

1995) se extinguiu as Divisões Regionais do Ensino, pois se buscava a descentralização 

administrativa”. (2008, p.66). 

Extinção das Escolas-Padrão: Esse projeto do governo Fleury (1991 a 1994) foi considerado 

excludente, pois não atendia toda a rede escolar. 

  Para este governo a opção e o compromisso legal e político declarado, seriam por 

todos, excluindo propostas restritas a algumas escolas em detrimento de outras.  

  Portanto, as ações se pautaram pelo princípio de oferecer igualdade de condições a 

toda rede escolar, ampliando a oferta de recursos humanos, materiais e pedagógicos de forma a 

atender com equidade o universo de unidades educacionais do Estado. (Dantas, 2008, p.66). 

Indicação dos Dirigentes de Ensino: A seleção para indicação dos Dirigentes Regionais de 

Ensino foi alterada. Esta não mais se pautou na filiação partidária, ocorrendo realização de prova 

escrita, e os três primeiros apresentavam um projeto de trabalho.  

  A partir desse projeto era indicado o Dirigente.  
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  Para Dantas esse processo se mostrou tendencioso “impossível não notarmos a 

farsa democrática instaurada, pois os critérios para a análise dos planos de trabalho não foram 

explicitados”. (2008, p. 66). 

Cadastramento dos alunos: “Com o objetivo de evitar o super direcionamento da rede instituiu-

se o cadastramento dos alunos e informatização dos dados escolares. Tal medida foi considerada 

necessária, pois existiriam muitos alunos “fantasmas” na rede”. (2008, p.66). 

Mudança nos padrões de gestão: Segundo Cortina (2000) citado por Dantas (2008), por meio 

de alguns pontos, se esperava promover mudanças nos padrões de gestão. A saber: 

“racionalização do fluxo escolar, instituição de mecanismos de avaliação de resultados, aumento 

da autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas” (Cortina, 2000, p.8). 

  Dantas destaca “uma nítida vinculação à racionalização empresarial”, já que a esta 

racionalização visa à “diminuição dos custos gerados pela repetência e evasão escolar”. No que 

concerne a avaliação de resultados cabe destacar a implantação do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar – Saresp. (2008, p.66-67).  

Projeto de Educação Continuada (PEC) - Projeto que podemos definir como um novo padrão 

de capacitação profissional que foi desenvolvido entre 1996/ 97”.  

  Composto de duas etapas: uma centralizada destinada aos supervisores, assistentes 

técnicos pedagógicos, diretores e professores-coordenadores e outra, descentralizada, realizada 

nas Diretorias de ensino, cujo alvo foram os professores.  (2008, p.67). 

Programas de Correção do Fluxo Escolar – Projeto Classes de Aceleração –Implantado em 

1996, este projeto teve como objetivo “a correção da trajetória escolar dos alunos com defasagem 

idade/série, com vistas à sua reintegração e retorno às classes regulares mais adequadas às 

respectivas faixas etárias”. (2008, p.67).  
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Programa Escola nas Férias - A proposta constituiu-se, em resumo, em aulas de recuperação 

nas matérias em que os alunos foram reprovados.  

  Para Dantas essa medida “resultou no aumento dos índices de aprovação, pois na 

realidade não era enfocado o conteúdo formal de cada disciplina, mas sim, trabalhava-se com o 

resgate da auto-estima do aluno”. (2008, p.67).  

Progressão Continuada. – Implantada em 1998. Será comentado no item subsequente. 

  Dantas resume essas medidas como “materializações dos ajustes neoliberais”. 

(2008, p. 68). 

 

* A política educacional do governo Covas/Alckmin – de 1998 até 2002 

  Dantas relata que neste segundo mandato de Mário Covas, e posteriormente, com 

Geraldo Alckim, seu vice que assumiu em 2000, devido a seu falecimento, estes intensificaram as 

mudanças neoliberais já iniciadas anteriormente.  

  Porém, segundo Dantas “vozes contrárias já indicavam a farsa instaurada, pois o 

discurso de melhoria da qualidade não condizia com a realidade das escolas públicas. Suas 

principais medidas foram repudiadas pelos professores, pelos sindicatos e também pela 

sociedade”.  (2008, p.68). 

  De todas as políticas implantadas, aquela que recebeu mais criticas, girava em 

torno da Progressão Continuada. 

  

* O governo Alckmin – de 2003 até 2006. 

  Geraldo Alckmin assumiu o governo do Estado de São Paulo quando “os ajustes à 

nova ordem já haviam sido concretizados”.  
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  Em 2002, reeleito iniciou um governo focado na questão pedagógica. Entre outras 

ações, substituiu em 2002 da Secretária da Educação, Rose Neubauer, pelo “carismático Gabriel 

Chalita”. (Dantas, 2008, p..69) 

  O novo Secretário da Educação iniciou sua gestão, através de argumentos para o 

convencimento sobre o que chamou de “Pedagogia do Afeto”.  

  O Secretario Chalita, reconheceu as falhas da falta de discussão na implantação do 

modelo educacional proposto, resultando em polêmicas, afirmando que os professores são os 

protagonistas principais para a boa execução dos projetos educacionais.  

Os professores são, sem dúvida, os grandes executores da política educacional. 
“São semeadores incansáveis cuja missão é fazer germinar no coração dos 
aprendizes o amor pelo saber – esse parceiro inseparável na jornada rumo à 
felicidade” (Publicado no Jornal A Tribuna – Santos. Artigo: Aprendizes 
eternos, 28 de janeiro de 2003. (Dantas, 2008, p..70). 
 

 
  Para Krawczyk & Brunstein (2003), a Apeoesp faz questionamentos sobre à 

política educativa e trabalhista, referenciados na produção acadêmica, partindo de uma “critica 

geral às propostas educacionais preconizadas pelo Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e aplicadas no Brasil.”. (p. 39). 

  Segundo a Apeoesp, essas políticas fazem parte de um contexto mais geral da 

reforma do estado brasileiro, das suas políticas de “ampliação da participação da iniciativa 

privada e do modelo de desenvolvimento que vem sendo implantado”. 

O Banco Mundial, ao proporcionar parte dos recursos destinados aos programas 
educacionais, acaba impondo-nos diretrizes para a definição das nossas políticas 
educativas em direção oposta à da superação da escola que exclui. A orientação 
emanada deste órgão é a da prevalência da abordagem quantitativa e da lógica 
financeira, sobrepondo-se às necessidades sociais e educacionais. Esta lógica 
leva-nos a afirmar que uma função histórica do Estado – a de ser provedor dos 
serviços públicos e, entre eles, o serviço educacional – está sendo substituída 
pela do Estado avaliador, controlador e punitivo. Trata-se de uma orientação que 
padece de uma contradição básica, qual seja, a falácia de políticas que não 
assumem o compromisso com a elevação da qualidade do ensino; ao contrário, 
essas políticas implementam a redução dos gastos públicos com a educação e se 
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mantêm indiferentes às questões tão relevantes como a carreira e o salário do 
magistério”. (APEOESP, 1999). (Krawczyk & Brunstein, 2003, p.39). 
 

 
  A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, define as 

reformas implantadas no sistema educacional como resultado de uma “lógica que combina a 

qualificação do educando para o mercado de trabalho com a redução dos gastos públicos e 

direcionamento dos recursos do Estado para a indução do crescimento econômico em áreas 

seletas, concentradoras do capital”.  

  Assim, para a CNTE, o governo realizou uma estratégia de reforma educacional 

que é, ao mesmo tempo, “centralizadora e descentralizadora e ancorada em dois princípios: um 

de ordem econômica e outro de ordem político-ideológico”.  

O princípio econômico é a mercantilização da educação, ou seja, retirar a 
educação da esfera do direito, colocando-a na esfera do mercado. É sua 
privatização, Para tanto, exime-se o Poder Público do dever de oferecer 
educação com padrão de qualidade e para todos. (Krawczyk & Brunstein, 2003, 
p.39-40). 

 
 
  Neste próximo tópico faremos um pequeno apanhado de duas das principais 

políticas educacionais implantadas nos últimos governos paulistas: a adoção do regime de ciclos 

de aprendizagem e a progressão continuada. 
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2.2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE GOVERNOS PAULISTAS: ENSINO EM 
CICLOS E PROGRESSAO CONTINUADA 
 

   
  Temos como objetivo contextualizarmos e situarmos melhor a evolução e o 

desencadeamento dessas políticas, que passaram a vigorar e a modificar de forma profunda o 

funcionamento e o trabalho de todos os envolvidos com a escola pública paulista.  

  Para fazer esse breve histórico dessas políticas no campo da escola pública 

paulista, vamos tomar por base o trabalho realizado por Viégas (2002), que realizou uma 

pesquisa em nível de mestrado, sobre a concepção que os professores tinham acerca da 

progressão continuada na escola pública paulista, e onde, faz um apanhado histórico de decisões 

políticas anteriores que culminam na implantação da progressão continuada. 

  Inicialmente, a análise aponta os graves problemas da educação pública no Brasil, 

que se constituem principalmente nos altos índices de repetência e evasão entre o alunado. Neste 

sentido citando pesquisa realizada por Ferrari, em 1985, sobre uma análise de cem anos de dados 

educacionais brasileiros, perceberemos que, dois terços das crianças e adolescentes não se 

beneficiavam da escola, ou porque a ela não tinham acesso ou porque reprovavam ou se evadiam, 

caracterizando a exclusão escolar. 

  Vários autores abordam criticamente o tema acesso/permanência/qualidade do 

ensino publico a partir da década de 80, como Beisiegel (1981) e Saviani (1986). Viégas (2003), 

considera que embora na década de 80, o aumento do número de vagas possibilitou o maior 

acesso à escola, o mesmo não se pode dizer quanto à qualidade da educação oferecida a essa 

população.  

  A situação das escolas púbicas paulistas inserida neste contexto, enfrenta  uma 

dura realidade, onde os índices oficiais denunciavam que a ampliação do acesso e permanência 
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dos alunos ocorreu sem que esses ultrapassassem os níveis iniciais em razão de sucessivas 

retenções, ocasionando entre outras, na defasagem idade/série que chegou atingir 30% dos alunos 

de 1° a 4°série e, superando o índice de 40% em alunos de 5° a 8° série. (SEE/SP, 1996). 

  Relacionando-se a essa defasagem série/idade, decorrente das reprovações, vemos 

que a evasão escolar, produto de um processo de expulsão, em cujo aluno, após anos de tentativas 

frustradas de escolarização, sem nenhum sucesso escolar, abandona definitivamente a escola, 

originando taxas alarmantes sobre o fracasso escolar. 

  Viégas percebe através dos dados oficiais, que a educação pública traz como forte 

marca a presença da reprovação, vista como sendo o reflexo da precariedade do sistema apontada 

pelo Estado, como um ônus financeiro, em virtude de se manter por muito tempo os alunos na 

escola, sem avançar pelas séries subseqüentes. 

  Foi diante deste desafio da exclusão escolar na escola pública, que este tema 

tornou-se pauta de discussões entre os envolvidos com a educação, para possíveis tomadas de 

decisões rumo a transformação do sistema. Para Viégas, no bojo dessas discussões, o Estado de 

São Paulo implementou políticas públicas, que traziam o mote da diminuição da repetência e da 

conseqüente redução da defasagem idade/serie/evasão escolar, dentre os quais a progressão 

continuada organiza o ensino em ciclos.  

  Viégas revela a implantação do regime de ciclos escolares, na educação 

fundamental, como uma idéia antiga, já defendida por personalidades importantes, antes de ser 

efetivamente implantada pela primeira vez, em 1968. 

  Registra também que a adoção dos ciclos escolares e da promoção automática 

dentro dos ciclos, vem como uma tentativa de solução para os altos índices de repetência e evasão 

escolar, os quais, causavam grandes prejuízos financeiros ao sistema publico, e também, a 
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exclusão de muitos alunos do sistema escolar. Apresenta inclusive estudos de autoria de técnicos 

da UNESCO de 1956, nos  quais, é defendida a abolição das reprovações.    

           Para tanto, os estudos indicam que para ocorrer à adoção da promoção automática, 

antes, impunha-se preparar o professorado e obter sua adesão, sendo que para isso, deveriam ser 

criadas as condições que permitiriam sem prejuízos, a adoção da promoção automática.  

  A primeira tentativa da implantação da promoção automática na rede estadual 

paulista de ensino ocorreu em 1968, vigendo até 1972, a partir de um grupo liderado pelo 

professor José Mário Pires Azanha, visando à democratização do ensino. Este grupo teve a tarefa 

de elaborar um projeto de reorganização curricular e programática para o primário, que foi o 

pontapé inicial para a reforma do ensino primário paulista.  

  No documento constavam duas exigências fundamentais: a expansão do 

atendimento e a melhoria qualitativa do ensino, que se apresentava na maioria das vezes, como 

uma “tarefa complexa”, que não pode ser entendida como “apenas renovação de métodos“, pois 

envolve um “esforço mais amplo que abranja todas as dimensões do processo educativo”. Assim, 

houve na tal reforma a preocupação com três frentes: a seriação, os currículos e programas e a 

orientação pedagógica. 

  Segundo a pesquisa de Viégas (2002), que analisou trabalhos de Cruz, (1994), a 

reforma do ensino primário paulista, não teve “acolhida favorável entre os professores, o que 

concorreu para que esses objetivos não fossem satisfatoriamente atingidos”, pois, a ausência de 

retenção no interior dos níveis ficou conhecida como “promoção automática”, sendo então 

rejeitada pelos professores, pois, entenderam, que esta proposta lhes tirava o poder de decidir 

quem tinha ou não condições de cursar uma série mais avançada. (Cruz, 1994, p. 21). 

  Cruz, citado por Viégas, aponta também as dificuldades para a implementação da 

promoção automática, uma vez que, “ampliaram a oferta de vagas além da capacidade do 
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sistema, levando a adoção de turnos de três horas, superlotação das salas e utilização de 

instalações inadequadas”(2002, p.23). Entre as intenções contidas na reforma e as reais condições 

de efetivá-la, havia uma grande distância.  

  Durante o processo de redemocratização do Brasil, um novo governo para o 

Estado de São Paulo foi eleito pelo voto. Eleito em 1982, André Franco Montoro, assumiu em 

1983. A Secretaria da Educação composta por sua equipe, divulgou o “Documento Preliminar 

para Reorientação das Atividades da Secretaria”, onde todos os integrantes da rede estadual 

foram convidados a discutir os rumos da educação, para subsidiar a elaboração da política 

educacional que seria implantada no Estado. 

  Um relatório com opiniões e sugestões do professorado foi produzido; no entanto, 

este relatório, parecia não estar em sintonia com as propostas que seriam efetivamente 

implantadas pela Secretaria da Educação. Dessa forma, em 1984, um decreto-lei implantou o 

Ciclo Básico em todas as escolas da rede estadual paulista, na busca, segundo os documentos, de 

dar “respostas concretas” aos problemas de repetência e evasão, buscando garantir a 

“permanência e efetiva aprendizagem escolar” dos alunos (SEE – SP, 1987, p.11).    

    Assim, a Secretaria para superar o “grave estrangulamento” existente entre a 1° e 

2° séries, redefiniu-as, passando a compor um ciclo que o aluno teria que concluir em dois anos. 

Quebrando com a lógica da seriação, a expectativa era que o aluno tivesse “mais tempo para 

aprender”. Entre outras coisas, o papel da avaliação foi alterado, tendo mais um papel de 

diagnóstico do aprendizado do aluno do que um papel de seletividade. 

  Segundo Viégas, após a implantação, um documento oficial com a avaliação de 

suas repercussões foi elaborado, na qual a principal crítica foi sua forma de implantação, pois esta 

foi vista pelos professores como pouco democrática; os professores não se sentiam 

suficientemente informados ou envolvidos pela proposta, pois consideravam os critérios de 
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promoção “um ponto complexo, declarando ser necessária uma ampla discussão”. Além disso, 

ocorreram críticas em relação à falta de apoio técnico-pedagógico aos professores, o que gerou 

descrédito e confusão. No entanto, o documento expressa que o “saldo da primeira etapa da 

implantação do ciclo básico foi considerado positivo” (Viégas, 2002, p.15). 

  Ocorreram muitos outros questionamentos por parte de outros pesquisadores, 

sendo que, “apresentaram críticas não só à política em si, mas também a forma como ela foi 

materializada nas escolas”, entre eles, a autora cita o trabalho de Cruz (1994), que constatou por 

meio de suas pesquisas a implantação dos ciclos nas escolas paulistas como uma medida 

autoritária, “por não corresponder às sugestões feitas pelos docentes nas discussões promovidas 

pela Secretaria. “A implantação logo se tornou um dos pontos em torno dos quais se cristalizou a 

resistência dos professores (Viégas, 2002, p.15).     

  Quanto à reprovação, a pesquisa verificou que embora oficialmente ela fosse 

eliminada no primeiro ano, no dia-a-dia da escola não foi o que ocorreu. “O ciclo de dois anos, 

logo foi transformada de tal forma, que as trajetórias dos alunos poderiam ser a mais diversa. As 

classes que as crianças freqüentam passaram a informar sobre a sua origem, suas características e, 

em alguns casos, o seu destino.” (Viégas, 2002, p.15). 

  O ciclo básico manteve-se nas escolas paulistas até que, em 1988, na primeira 

gestão governamental de Mario Covas, foi implantada na rede estadual de ensino a progressão 

continuada, projeto de continuidade àquela política, que também trazia no centro o fenômeno da 

exclusão da escola. (Viégas, 2002, p.16). 

  Críticas sobre a forma da implantação da progressão continuada nas escolas 

pública não faltaram, a exemplo de Barreto & Mitrulis, (1999, p.45), citados por Viégas, que 

consideram esse tipo de política educacional hegemônica, sendo aceita por “gestões das redes 

públicas de ensino dos mais diferentes matizes partidários”. Cita também Mainardes (1998), que 



 55 

evidencia os erros cometidos pelos governos em décadas passadas e, que reaparecem novamente 

destacando “a ausência de discussão prévia com professores, a dificuldade de trabalho com 

classes heterogêneas e a resistência docente”.  

  Sobre esse assunto, Barreto & Mitrulis afirma que o poder público: foi o “agente 

privilegiado” na proposição e efetivação dessas políticas educacionais, o que segundo Cruz 

(1994), “aumentou mais a concentração das iniciativas do Estado e adoção de uma política 

educacional de cima para baixo, em todos os níveis de ensino”, denunciando que o papel do 

professor como agente de mudança, não foi considerado pelas propostas oficiais. 

  Algumas notícias vinculadas nos meios da imprensa discutem questões acerca dos 

problemas constatados sobre a progressão continuada e das políticas adotadas pelos últimos 

governos paulistas comandados pelo PSDB. 

  O ex-ministro da Educação, na gestão FHC (1995 a 2002), Paulo Renato de Souza, 

ataca a falta de continuidade nas políticas educacionais no estado paulista, onde, segundo ele, os 

secretários de Covas e Alckmin não seguiram as mesmas políticas educacionais. Também 

afirmou que ocorreram problemas na implementação da progressão continuada nas escolas, em 

razão de erros na condução da progressão continuada nas escolas estaduais, principalmente, 

porque elas (as escolas), não foram preparadas para a adoção do sistema, que teve inicio na 

gestão da Secretária Rose Neubauer (governo Mário Covas). Folha de São Paulo (14/3/2007). 

  Um artigo baseado em diversas matérias publicadas pelos jornais paulistas, em 

especial a Folha de São Paulo, sobre o ensino público no Estado de São Paulo, é utilizado como 

base. Na matéria do articulista Clóvis Rossi, intitulado “Fracasso continuado” publicado no 

caderno “Opinião” do mesmo jornal, no dia 2 de outubro de 2007, o jornalista faz críticas à falta 

de uma política educacional, depois de tanto tempo do PSDB à frente do governo do Estado de 

São Paulo, posto que, a última política implantada, ocorreu na gestão da profa. Rose Neubauer, 
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em 1997; o método batizado de "progressão continuada", eufemismo para dizer que mesmo quem 

não aprendeu direito passa de ano, segundo Rossi. Seria melhor rebatizar o modelo para "fracasso 

continuado", a julgar pelos dados extraídos do SAEB (exame federal de avaliação da 

aprendizagem), que foram divulgados em outubro de 2007. 

  Em entrevista concedida e publicada pela revista VEJA n° 2047 de 13 de fevereiro 

de 2008 e no jornal Folha de S. Paulo de 25 de fevereiro de 2008, a Secretária da Educação, 

Maria Helena Guimarães Castro, comenta alguns pontos sobre a educação no Estado, onde, 

daremos destaque à questão da autonomia das escolas. Para ela, a progressão continuada não é o 

problema, declarando que 

Do ponto de vista pedagógico, identificamos que tínhamos uma grande 
fragmentação. Cada escola fazia uma coisa. Algumas muito boas, outras mais 
ou menos, e a maioria com desempenho muito insatisfatório, segundo os exames 
de avaliação. Ficou provado que essa plena autonomia didático-pedagógica não 
era boa, levou a uma queda na qualidade. A progressão continuada não é o 
problema. O problema é a fragmentação pedagógica nas escolas e a ausência de 
mecanismos de recuperação permanente, do início ao final do ano, como 
qualquer boa escola particular. Isso não estava sendo feito. (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 25 de fevereiro de 2008). 

 
  Nesta mesma entrevista, quando questionada sobre os motivos da perda da 

autonomia em relação ao currículo escolar pelas escolas, assim respondeu: 

Começou em meados da década de 80. Não é um problema só de São Paulo. E 
essa é minha crítica para as faculdades de pedagogia, inclusive USP e Unicamp, 
porque elas se focaram em um debate equivocado que confundia autonomia da 
escola com fazer o que quiser. Isso se propagou para todo o sistema. 
 

  Esta declaração gerou um manifesto de repudio, não só a esta particular 

declaração, mas a toda a entrevista concedida. Assim, de acordo com manifesto publicado pela 

Faculdade de Educação da Unicamp, destacamos: 

Esta Faculdade de Educação da Unicamp, “REPUDIA, o conjunto de irrisórios 
argumentos e insólitos dados apresentados pela Sra. Secretária para caracterizar e 
analisar a realidade da educação e da escola pública paulista, no tocante à 
questão salarial dos professores, à organização do trabalho pedagógico, à gestão 
e administração de recursos e à resolução de problemas institucionais. Esta 
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Congregação considera que tais opiniões se foram fidedignamente transcritas, 
revelam uma superficial leitura da realidade educacional e escolar, uma estreita e 
precária análise de cunho privatista, com acentos autoritários e acusatórios, não 
condizentes com a natureza e importância do cargo e função pública que a 
Professora Maria Helena Guimarães de Castro ocupa no corolário da gestão 
pública estadual paulista”. (57a Reunião Extraordinária de 03 de março de 2008). 
 
 

  Dando continuidade a este tópico, abordaremos o Projeto São Paulo Faz Escola, o 

qual faz parte da nova proposta curricular para o Estado de São Paulo, implantado na gestão do 

atual governo de José Serra. 
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2.3.  O PROJETO SÃO PAULO FAZ ESCOLA 
 
 

  Nas teses apresentadas no XXII Congresso Estadual da APEOESP, em 2007, 

temos o anúncio sobre a definição dos conteúdos curriculares e sobre a intervenção escolar pelo 

governo paulista para o ano de 2008, assim descritos: “A Secretaria Estadual da Educação 

prepara a publicação de materiais que definam os conteúdos e as expectativas das aprendizagens 

para cada série, que serão aferidos em avaliações a cada dois meses”... “as metas serão definidas 

fora do ambiente escolar”. (APEOESP, 2007, p.214). 

  Para auxiliar na compreensão dos encaminhamentos e da ideologia do projeto 

construído pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, vamos brevemente, apresentar 

informações sobre os principais autores da construção deste projeto, pois, entender a trajetória 

profissional destes (autores), auxiliará na compreensão das ideologias construídas para este 

projeto e a quais fins se proclamam a atingir. 

  Maria Helena Guimarães de Castro, é professora licenciada do Departamento de 

Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Presidiu, por sete anos, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão responsável pela 

realização do Exame Nacional de Cursos, o Provão. Também já esteve à frente da Secretaria de 

Educação de Campinas, Distrito Federal e da União de Dirigentes Municipais de Educação – 

UNDIME. É a atual Secretária da Educação do Estado de São Paulo. Prestou consultoria para o 

BID e o Banco Mundial coordenando o programa nacional, “Educação para Todos” da Unesco. 

Representou a América Latina e o Caribe no Conselho de Administração do Instituto 

Internacional de Estatística da entidade; foi também, Secretária-Executiva do Ministério da 

Educação no governo Fernando Henrique Cardoso. Maria Helena também foi titular da pasta da 
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Assistência Social no governo Geraldo Alckmin e da Ciência e Tecnologia na gestão Cláudio 

Lembo, em 2006.  

  Maria Inês Fini, a coordenadora geral do Projeto São Paulo Faz Escola, foi, 

também a coordenadora do exame nacional do ensino médio, o ENEM, realizado anualmente 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC). 

  Guiomar Namo de Mello, uma das responsáveis pela concepção do Projeto São 

Paulo faz Escola, é formada em Pedagogia, foi membro do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) de 1997 a 2004. De 1993 a 1996 trabalhou como especialista em Educação no Banco 

Mundial (BIRD) e no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). De 1983 a 1985 foi 

Secretária Municipal de Educação de São Paulo. Atualmente é diretora executiva da Fundação 

Victor Civita e, diretora da Rede-ensinar, formulando e produzindo projetos pedagógicos e 

materiais para formação de professores a distância. 

  Professor Lino de Macedo, também responsável pela concepção do atual projeto 

paulista, é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo; especializou-se no 

construtivismo do suíço Jean Piaget, na psicologia aplicada à educação e nos jogos infantis. 

  Ghisleine Trigo Silveira responde pela coordenação do desenvolvimento dos 

conteúdos programáticos, e, dos cadernos dos professores. É Coordenadora do Programa de 

Melhoria e Expansão do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Fez 

licenciatura plena em Pedagogia e Biologia. É Mestre em Serviços em Educação em Saúde 

Pública pela USP; Doutora em serviços em Educação em Saúde Pública; consultora da Secretaria 

Estadual de Educação do Acre(1999), Consultora do Ministério de Educação(em 1997) e 

Consultora da Secretaria de Educação de São Paulo entre 1997 a 1999. 

  A atual Secretária Estadual da Educação do Estado de São Paulo, Maria Helena 

Guimarães Castro, foi condutora dos atuais exames nacionais de avaliação durante o governo 
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FHC. Em suas primeiras medidas anunciadas, “apresenta a essência do que vem sendo a política 

educacional tucana”, onde, sua proposta de premiação para os professores com bom desempenho 

é o  “estimulo que faltava para alavancar a educação paulista”, pois, além da política de bônus 

por assiduidade, incorpora um novo elemento, o do desempenho escolar como um “aditivo 

diferenciador da categoria”. Com uma mentalidade de disputa e concorrência, a proposta 

“responsabiliza o professor pela condução da educação, e, imuniza o governo pelos retrocessos 

salariais e sociais nos quais a escola pública se encontra”. (APEOESP, 2007, p.100). 

  Entre as 10 metas para a educação paulista publicada no diário oficial de 21 de 

agosto de 2007, batizadas como a “nova agenda” para o período de 2007 a 2010, destaca-se que a 

“prioridade absoluta é a melhoria da qualidade das aprendizagens”, que se manifesta sobre a 

forma de elaboração e de divulgação das propostas curriculares da educação básica de São Paulo, 

“com a indicação das expectativas das aprendizagens...”, “com as orientações de implantação do 

currículo”, originando a seguinte questão: “Onde está a livre docência?” (APEOESP, 2007, 

p.137). 

  Em outras palavras, o que se quer, é ensinar o professor a ensinar.” (APEOESP, 

2007, p.137). 

  Intitulado São Paulo Faz Escola, o projeto elaborado e implantado pelo governo 

estadual paulista, através da Secretaria Estadual da Educação, nas suas escolas da rede pública de 

ensino, consiste numa nova proposta curricular de conteúdos, para atender as expectativas de 

estudos realizados com a finalidade de melhorar o nível de aprendizado dos alunos atendidos. 

Contou em sua concepção e coordenação, com Maria Inês Fini, com a coordenação executiva do 

CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e, o apoio 

da CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, com a FDE (Fundação para o 
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Desenvolvimento da Educação) e com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini. (Revista São Paulo 

Faz Escola). 

  O Projeto São Paulo Faz Escola faz parte da nova proposta curricular do Estado de 

São Paulo para todas as escolas de sua rede, contemplando todo o ciclo II do ensino fundamental 

e também o ensino médio.  

  Segundo a Secretária da Educação do Estado de São Paulo o projeto é ousado e 

inovador, está apoiado na utilização de vários materiais pedagógicos, com o intuito de apoiar o 

trabalho realizado nas escolas e contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

(Proposta curricular do estado de São Paulo, 2008, p.8). 

  Esta nova proposta curricular começou a ser discutida e elaborada no ano de 2007, 

sob a responsabilidade de uma equipe coordenada pela professora Maria Inês Fini e composta por 

técnicos da Secretaria da Educação e por renomados especialistas em currículo para estes níveis 

de ensino e para o ensino das disciplinas. Na elaboração do projeto definiram-se os níveis de 

participação e cronograma que ficou assim definido, e encontra-se disponível no site: 

www.rededosaber.sp.gov.br.  

Outubro/2007 

  Dia 16 – Apresentação inicial dos trabalhos em andamento a todos os Dirigentes 

de Ensino – Início do prazo de 30 dias para registro das experiências de gestão do currículo nas 

escolas e nas salas de aula em formulário próprio disponível no site da secretaria estadual da 

educação. 

  Dia 30 – Videoconferência para as equipes de 45 Diretorias de Ensino (ATPs e 

Supervisores) apresentando a organização da Proposta Curricular, o andamento dos trabalhos e a 

expectativa de participação dos educadores no processo. 

Novembro/2007. 
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  Dias 13/14 – Videoconferências para Diretores. 

  Ainda em novembro foram realizadas videoconferências para públicos específicos 

– Vice-Diretores e Professores Coordenadores de todas as escolas que oferecem o Ciclo II do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio – com a mesma finalidade: apresentar a organização da 

Proposta Curricular e o andamento dos trabalhos. 

  Estas videoconferências foram disponibilizadas posteriormente por streaming para 

que os professores pudessem assisti-las pela internet e encaminhar suas dúvidas por meio do link 

Fale Conosco, disponível neste site. 

  Até o final do mês de novembro foi disponibilizada a versão preliminar da 

Proposta Curricular para estes níveis de ensino em formato de arquivo no site do projeto. 

Fevereiro/2008 

  Neste mês, quando ocorreram as atividades de planejamento escolar, os 

documentos referentes às Propostas Curriculares para todas as disciplinas, acompanhados de seus 

princípios e diretrizes estavam em todas as escolas. Acompanhados de Cadernos para os 

professores de todas as disciplinas e séries referentes aos conteúdos do 1º bimestre e de Cadernos 

para os Gestores. Este material se constituiu num conjunto de vídeos curtos separados por 

disciplina, disponibilizados por streaming (acessíveis pelos professores na própria escola) e 

subsidiou e orientou as atividades do planejamento 2008. 

  A partir de 2008, a nova Proposta Curricular foi implantada em todas as séries do 

Ciclo II do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Os cadernos do professor foram produzidos 

por bimestre, podendo ao longo de 2008, serem ajustados e revisados a partir das experiências de 

implantação pelos professores em suas salas de aula. 

  Essas ações propostas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo foram 

implementadas inicialmente no período entre 18 de Fevereiro a 30 de Março de 2008 para os 
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alunos do ensino fundamental (5º a 8º séries) e do ensino médio (1º a 3º séries) das escolas da 

rede pública estadual, como um período de reforço e de recuperação de aprendizagens por parte 

dos alunos acerca das constatações aferidas em resultados do SARESP do ano de 2005, servindo 

de base para o planejamento das aulas para o restante do período letivo de 2008.  

  Este material objetivou subsidiar tanto professores, quanto alunos, na realização 

das atividades durante este período de reforço intensivo, privilegiando a leitura, a produção de 

textos e a matemática. (www.rededosaber.gov.br). 

                      Para a Secretária da Educação do Estado, Maria Helena Guimarães de Castro,  

Todo esse esforço visa dar oportunidade real para que o aluno aprenda, mas, para 
isso, tem que haver empenho de todos os educadores envolvidos com a rede 
pública de ensino. “O que eu espero de vocês [dirigentes, supervisores e diretores 
de escolas] é uma atuação firme no monitoramento das ações, na implantação do 
currículo, na motivação dos professores, na integração das equipes. Que sejam o 
elo entre a secretaria e a ponta, a sala de aula. (www.rededosaber.gov.br) 

 
  A coordenadora do projeto Maria Inês Fini, descreve as bases que orientaram a 

construção do projeto de recuperação intensiva, período de estudo desta dissertação: 

Com base nos dados de desempenho dos alunos em leitura e matemática no 
Saresp de 2005, foram identificadas competências a ser desenvolvidas com o 
objetivo de recuperar as habilidades instrumentais de leitura e produção de 
textos e matemática como linguagens nas diferentes disciplinas, para que o 
aluno possa dar continuidade aos estudos. Foram construídas matrizes de 
referência para todas as disciplinas, divididas em dois blocos: um para o Ensino 
Fundamental (Ciclo II) e outro para o Ensino Médio. 
(www.rededosaber.sp.gov.br). 
 
 

  Todo o material produzido e as ações propostas pela Secretaria da Educação do 

Estado chegaram até cada escola do Estado, com três dias úteis antes do inicio do período letivo 

do ano de 2008, sendo que, os professores da rede tiveram este tempo para poder refletir e se 

preparar com o material entregue. Além do mais, nos três dias de planejamento inicial, os 

professores receberam as instruções gerais através da direção da escola, e de pelo menos dois 
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professores de cada escola, um de Língua Portuguesa e um de Matemática, que foram orientados 

por intermédio da Rede do Saber, através de videoconferências, para apoiar seus colegas durante 

estes dias de planejamento inicial. 

  O material produzido e entregue pela Secretaria de Estado da Educação às escolas 

de sua rede, era composto por: 

  Jornal do Aluno: 01 jornal para 5º e 6º séries, 01 jornal para 7º e 8º séries, 01 

jornal para 1º série do ensino médio e 01 jornal para a 2º e 3º série do ensino médio, para cada 

aluno matriculado em cada escola. 

  O Jornal do Aluno foi organizado por áreas. Essas áreas representam os cadernos 

de um jornal real, a impressão foi realizada na imprensa oficial do Estado de São Paulo. No 

ensino fundamental cada jornal foi editado obedecendo à seqüência: 

* Caderno da área de Linguagens e Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física); 

* Caderno da área de Ciências Humanas e suas tecnologias (História e Geografia); 

* Caderno da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias (Ciências); 

* Caderno da área de Matemática e suas tecnologias (Matemática). 

  No ensino médio, cada jornal foi editado com a seguinte seqüência: 

* Caderno da área de Linguagens e Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física); 

* Caderno da área de Ciências Humanas e suas tecnologias (História, Geografia e Filosofia); 

* Caderno da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias (Física, Química e Biologia); 

* Caderno da área de Matemática e suas tecnologias (Matemática). 



 65 

  Além do Jornal do Aluno, também, foi confeccionado a Revista do Professor, 

subsidiando a aplicação das atividades propostas no Jornal, através da seguinte organização: um 

para cada professor efetivo de cada unidade escolar: 

* 05 revistas para os professores do ensino fundamental, sendo: 

- 01 revista de Língua Portuguesa; 

- 01 revista de Matemática; 

- 01 revista de Geografia e Ciências; 

- 01 revista de Língua Estrangeira Moderna e História; 

- 01 revista de Arte e Educação Física. 

* 05 revistas para os professores do ensino médio, sendo: 

- 01 revista de Língua Portuguesa; 

 - 01 revista de Matemática; 

- 01 revista de Física, Química e Biologia; 

- 01 revista de Geografia, Historia e Filosofia; 

- 01 revista de Arte, Língua Estrangeira Moderna e Educação Física. 

  Na página 11 da própria Revista do Professor, encontramos as recomendações 

sobre o uso deste material: “Haverá um jornal e uma revista para cada professor. É importante 

que em sala de aula o professor use o suporte-jornal, ensinando os alunos a manuseá-lo. Assim, a 

Revista do Professor servirá para o preparo da aula”. (Revista do Professor, 2008). 

  Na revista do professor, encontramos além dos conteúdos pré-determinados para 

cada disciplina, o número especifico de aulas necessárias para a aplicação de cada conteúdo, 

trazendo de forma detalhada possibilidades de aplicação e avaliação das atividades contidas no 

jornal do aluno. 

  Na revista do professor encontramos: 
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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 (Proposta 
curricular, 2008, p.13). 
 

  O jornal O Estado de São Paulo, de 19/02/08, também se refere a esse período de 

reforço.  

Os livros elaborados pelo governo funcionam como guias, detalham o que deve 
ser feito aula a aula, indicam as habilidades dos alunos que precisam ser 
trabalhadas e propõem avaliações. Mas há quem reclame que o formato 
massifica a maneira de ensinar. 
 
 

  Continuando com esta mesma matéria publicada pelo O Estado de São Paulo, 

encontramos os dois posicionamentos, um a favor e outro contra a adoção desses materiais. 

  A Apeoesp, na figura de seu presidente, defende que “esse material tira o direito 

do professor de conduzir sua aula”. Para o sindicato, a proposta curricular é apresentada como 

“apostilas usadas em sistemas de ensino particular”, numa forma de padronização do ensino. 

  Já a coordenadora do programa, Maria Inês Fini, discorda. Para ela, os livros 

didáticos comprados e distribuídos gratuitamente pelo MEC continuarão a serem usados e os 

materiais do governo do Estado farão referências a eles, deixando várias alternativas aos 

professores.  

  Também complementando esse material, foram produzidos e exibidos aos 

professores, durante o período do planejamento que antecedeu o inicio do ano letivo, dois vídeos: 

um para o ensino médio e outro para o ensino fundamental. Neles os professores de todas as 

áreas, selecionados pela equipe de produção do projeto, debateram com entrevistadores os 

assuntos correlatos sobre o material acima descrito, propondo alguns conceitos e idéias de 

práticas a serem desenvolvidas pelos professores da rede, juntamente com os seus alunos. 
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  Segundo os fundamentos da Secretaria da Educação, esta proposta visa “oferecer 

um material didático estruturado para o aluno e subsídios para o professor, para que as escolas 

possam implementar as ações de consolidação das aprendizagens em todas as disciplinas do 

currículo, tendo por base os resultados do SARESP de 2005”. (Ed. Esp. Proposta curricular, 

2008, p.06).  

  Continuando com esses fundamentos, também encontramos na Revista do 

Professor, o que a Secretaria de Educação espera com as ações propostas, ou seja, “recuperar ou 

consolidar parte das habilidades básicas requeridas para a continuidade dos estudos dos alunos e 

subsidiar a escola e os professores na promoção de novas propostas dessa natureza”. (Ed. Esp. 

Proposta curricular, 2008, p.07). 

  É importante registrar que, segundo a coordenadora geral do projeto, Maria Inês 

Fini, “este material pode servir de referência para novas práticas e, fundamentalmente, para 

orientar o planejamento do ano letivo, com base em uma reflexão sobre os resultados obtidos 

durante a aplicação das práticas indicadas”. (Ed. Esp. Proposta curricular, 2008, p.05).  

  Além do exposto acima, realizamos um pequeno questionário com perguntas 

aplicadas a duas professoras efetivas da escola alvo desta pesquisa; ambas, com mais de vinte 

anos de magistério, sendo uma professora de Língua Portuguesa e outra de Matemática, 

convidadas pela direção da escola para receberem uma capacitação na Diretoria Regional de 

Ensino de São Vicente, cujo objetivo era o auxílio na divulgação e implementação do Projeto São 

Paulo Faz Escola em sua unidade de ensino.  

  Todas as escolas da rede contaram com professores recebendo esse treinamento, a 

fim de atuarem como organizadores e apresentadores iniciais dos trabalhos durante o 

planejamento inicial do ano letivo de 2008.   
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  Essa pequena averiguação teve por objetivo compor o cenário da pesquisa, a fim 

de analisarmos como foi essa capacitação, em razão das unidades escolares não contarem, na 

época, com a presença de coordenadores pedagógicos. Assim, a participação destes professores 

seria de extrema importância, sendo eles, responsáveis por possíveis esclarecimentos e 

intervenções frente aos professores de suas unidades escolares. 

  O objetivo desta abordagem inicial junto aos professores “capacitadores” consistia 

em revelar a pertinência do treinamento, sendo que o resultado descrito por uma das professoras 

pesquisadas, apontou falhas e lacunas no mesmo.  

  Nas palavras da entrevistada.  

Assistimos à uma videoconferência na qual, a Secretária da Educação do Estado 
e outros especialistas do governo explanaram teoricamente como seria o projeto. 
Naquele momento, não tivemos acesso a material algum que pudéssemos 
manusear, opinar, avaliar a adequação da proposta para a nossa clientela, nada. 

 
  Na opinião da segunda entrevistada: 
 

O que posso afirmar é que nada foi esclarecedor, o pessoal não tinha ainda 
documentos que seriam usados na recuperação, os quais demoram a chegar e eu, 
só pude ter conhecimento deles no mesmo momento em que fui prestar a 
gentileza de transmitir, o pouquíssimo que havia sido relatado no tal vídeo, pois 
ela só serviu para uma conscientização da falta de melhorias e, atitudes para 
melhorar a tal defasagem em que se encontra a educação.   
   

  Outra questão de nosso interesse visava analisar a reação dos demais professores, 

por oportunidade do recebimento dos materiais do Projeto São Paulo Faz Escola, nos dias do 

planejamento. Verificamos ainda, por parte dos entrevistados, um certo constrangimento, em 

razão da ausência de uma boa orientação ou capacitação, que, lhes permitisse esclarecer as 

dúvidas dos demais docentes. Assim, destaco as respostas desses dois professores sobre esta 

questão: 

Não houve preparação para ninguém, ninguém estava receptivo naquele 
momento, foi constrangedor, posso dizer isso quando a gente não prepara uma 
aula para nossos alunos com antecedência, tudo vira um caos. Precisa ser feito 
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um trabalho anterior, motivador, mostrar quais são os objetivos, trabalhar com 
argumentações. Imposições jamais. 
 
Não tínhamos preparo para orientar nossos colegas professores quanto ao uso do 
jornal, cabendo a cada um fazer o trabalho a seu critério. Ficamos todos 
perplexos, inseguros, descontentes ao nos depararmos com um material 
desconhecido e em muitos momentos inadequados ou incoerentes ao nosso 
aluno, e não havia tempo para rever nada, nenhum ponto, tudo muito em cima. 
 
 

  Passaremos agora, a analise do documento que definiu a nova proposta curricular 

para todas as escolas públicas da rede estadual paulista, com todos os seus objetivos, metas e 

caminhos para, segundo os órgãos oficias, melhorar os níveis de qualidade do ensino e 

aprendizagem dos alunos. 
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2.4. TENSÕES E CONFLITOS 
 
 
  A Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, Maria Helena G. de 

Castro, esclareceu e justificou sobre a necessidade da implantação desta nova proposta curricular 

com a seguinte frase: “A criação da Lei de Diretrizes e Bases, que deu autonomia às escolas para 

que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo do tempo, 

porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente”. (Folha de São Paulo, 25/02/2008). 

  Em razão desta ineficiência constatada pelos órgãos oficiais, a SEE/SP considerou 

importante e necessária uma “ação integrada e articulada” para subsidiar os professores de sua 

rede e complementando, assinala: “Mais do que simples orientação, o que propomos, é que nossa 

ação tenha um foco definido”. (http://www.rededosaber.sp.gov.br).   

  Para Maria Inês Fini, este período foi a grande largada para a implantação da 

proposta curricular do estado e argumenta: “Os alunos precisam ter a chance de repor estruturas 

mínimas de competência leitora e escrita e princípios lógicos matemáticos para terem melhores 

condições de prosseguir na aprendizagem”. (http://www.rededosaber.sp.gov.br). 

  A proposta curricular do Estado de São Paulo está dividida em dois tópicos: 

1)- Uma educação à altura dos desafios contemporâneos e; 

2)- Princípios para um currículo comprometido com o seu tempo. 

  No segundo tópico temos os seguintes itens: 

a) Uma escola que também aprende; 

b) O currículo como espaço de cultura; 

c) As competências como referência; 

d) Prioridade para a competência da leitura e da escrita; 

e) Articulação das competências para aprender; 
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f) Articulação com o mundo do trabalho. 

  Ainda existem outros materiais que dão o suporte à Proposta curricular, como: 

a)- Orientações para a Gestão do currículo na Escola, que é dirigido à equipe de gestão escolar. E, 

b)- Os Cadernos do professor, que são destinados aos professores, um por bimestre, para cada 

série e disciplina. 

  Na apresentação da proposta, no item: Uma educação à altura dos desafios 

contemporâneos, a SEE/SP, considera que a sociedade do século XXI está cada vez mais fazendo 

uso intensivo do conhecimento, “seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania”. 

Justificando nossa atual sociedade como produto desta revolução tecnológica e dos “processos 

políticos que redesenharam as relações mundiais”, e que portanto, gera um novo tipo de exclusão, 

“ligada ao uso das tecnologias que mediam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais”. 

(Proposta curricular do Estado de São Paulo, 2008, p.9). 

  A SEE/SP também considera que pelo fato, de mais pessoas possuírem um 

diploma universitário, este deixou de “ser um diferencial suficiente, e características cognitivas e 

afetivas são cada vez mais valorizadas”. E, portanto, para as camadas mais pobres da população, 

uma educação pública de qualidade é fundamental, para a inserção destes no mundo produtivo e 

solidário. (Proposta curricular do Estado de São Paulo, 2008, p.10). 

  Faz um alerta sobre a necessidade da educação estar a serviço da construção da 

identidade, da autonomia e da liberdade. 

Não há liberdade sem possibilidade de escolhas. Elas pressupõem um quadro de 
referências, um repertório que só pode ser garantido se houver acesso a um 
amplo conhecimento, dado por uma educação geral, articuladora, que transite 
entre o local e o mundial. Esse tipo de educação constrói, de forma cooperativa e 
solidária, uma síntese dos saberes produzidos pela humanidade, ao longo de sua 
história e de sua geografia, e dos saberes locais. Tal síntese é uma das condições 
para acessar o conhecimento necessário ao exercício da cidadania em dimensão 
mundial. (Proposta curricular do Estado de São Paulo, 2008, p.11). 
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  Para a nova proposta curricular a base da educação das crianças, dos jovens e dos 

adultos deve ter como preocupação à “autonomia para gerenciar a própria aprendizagem 

(aprender a aprender)”, “agir com autonomia e em relação com o outro”, incorporando a 

diversidade para a construção de pertencimento e de responsabilidade, para uma vida cidadã nas 

“dimensões sociais e produtivas”, como também, sobre as questões da complexidade da 

“ambiência cultural, das dimensões sociais, econômicas e políticas”, da tecnologia e a 

“multiplicidade de linguagens e códigos no cotidiano”. (Proposta curricular do Estado de São 

Paulo, 2008, p.11). 

  Amparado no conceito de competências propõe que a escola e os professores 

indiquem claramente o que o aluno vai aprender, o que é indispensável que o aluno aprenda, 

garantindo assim a todos, “igualdade de oportunidades, diversidade de tratamento e unidade de 

resultados”. Assim respeitando a diversidade, “quando os pontos de partida são diferentes, é 

preciso tratar diferentemente os desiguais para garantir a todos uma base comum”. (proposta 

curricular do Estado de São Paulo, 2008, p.15).   

   Para justificar a ênfase na centralidade da linguagem nos processos de 

desenvolvimento, considera que esta possibilita ao adolescente aprender “pouco a pouco, 

aprender a enfrentar as conseqüências das próprias ações, propor e alterar contratos, a respeitar e 

criticar normas, a formular seu próprio projeto de vida e a tecer sonhos de transformação do 

mundo”. Cabendo a todos os professores, transformar suas práticas para a realização dessas 

aprendizagens. (proposta curricular do Estado de São Paulo, 2008, p.17-8). 

  A proposta curricular ressalta sobre a quantidade e a qualidade do conhecimento 

devendo este ser “determinadas por sua relevância para a vida de hoje e do futuro, além dos 
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limites da escola. Portanto, mais que os conteúdos isolados, as competências são guias eficazes 

para educar para a vida”. (proposta curricular do Estado de São Paulo, 2008, p.18). 

  A proposta também cita sobre a necessidade da articulação da educação com o 

mundo do trabalho e afirma que o trabalho passa por transformações profundas que: 

À medida que a tecnologia vai substituindo os trabalhadores por autômatos na 
linha de montagem e nas tarefas de rotina, as competências para trabalhar em 
ilhas de produção, associar concepção e execução, resolver problemas e tomar 
decisões, tornam-se mais importantes do que conhecimentos e habilidades 
voltados para postos específicos de trabalho. (Proposta curricular do Estado de 
São Paulo, 2008, p.24). 

 

  Recorro a um trabalho realizado por Moura (2008), que realizou um estudo sobre a 

nova proposta curricular do Estado de São Paulo, dentro de um contexto de reformas 

educacionais anteriormente implantadas.  

  Este trabalho salienta que a proposta curricular apresentada pela SEE/SP, “não 

deve ser encarada como uma Proposta e sim como um pacote educacional”. Afirmação esta que 

se baseia no fato de não ter ocorrido discussões prévias com os docentes da rede. Sua 

implementação veio de “forma autoritária, não dando em nenhum momento chance do professor, 

ler, discutir, concordar ou discordar da proposta”. (Moura, 2008, p.13). 

  Segundo Moura, essa proposta “atende inteiramente as determinações dos 

organismos internacionais”, em particular, o Banco Mundial, pois: 

- Para cumprir com o conteúdo proposto é necessário que os alunos façam trabalhos extra-classes, 

já que este conteúdo não terá condições de ser ensinado em sala de aula por falta de tempo hábil; 

- A produção de livros didáticos está nas mãos das grandes editoras; 

- Os professores recebem regularmente capacitações, seja por orientações técnicas ou vídeo 

conferências, para a utilização do material; 
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- A SEE/SP elaborou e entregou em todas as escolas de sua rede, guias didáticos para o trabalho 

dos professores em sala de aula. (Moura, 2008, p.13). 

  Com a distribuição do jornal do aluno, revista do professor, proposta curricular e 

caderno do professor, “os professores ficam responsáveis meramente pela reprodução dos 

conteúdos propostos”, que para Moura, são “conteúdos estes pensados a partir da lógica do 

capital”.  

Estes materiais distribuídos defendem uma educação dirigida para o mundo do 
trabalho, pela massificação do conhecimento útil e pela equidade e não 
igualdade de condições, defendendo uma suposta universalidade, que de fato 
não ocorre a partir do momento em que se tratam de forma igual os desiguais. 
(Moura, 2008, p.13). 

   
  Assim, Moura considera que a proposta curricular da SEE/SP atende as 

orientações do Banco Mundial propondo a todos os docentes a utilização de um material 

padronizado, com os conteúdos, a metodologia a ser aplicada, os objetivos a serem alcançados e 

os métodos e critérios de avaliação. (Moura, 2008, p.13-14). 

Neste processo, os professores são obrigados a aceitar um pacote pedagógico 
sem nenhuma discussão prévia, perdendo sua autonomia com relação à seleção 
dos conteúdos e a execução de seu trabalho. (Moura, 2008, p.14). 

 
  Porém, como veremos, no capitulo 3 em nossa pesquisa, há resistências de nossos 

professores pesquisados em relação a esta imposição de modelos, métodos e conteúdos propostos 

a priori pela SEE/SP.  

  Complementando este capítulo apresentaremos em linhas gerais, o plano de metas 

e o plano de qualidade das escolas, os quais fazem parte do conjunto da nova proposta curricular 

do Estado de São Paulo. 
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2.5. O PLANO DE METAS E O PLANO DE QUALIDADE DAS ESCOLAS 
 

  O atual governo do Estado de São Paulo, lançou em agosto de 2007, o plano de 

metas para a educação no Estado, até o ano de 2010. Trata-se de um pacote com dez pontos 

principais que serão implementados nas escolas públicas estaduais.  

  Na publicação do jornal, O Estado de São Paulo, encontra-se a notícia. 

O governador do Estado, José Serra, lançou ontem (20/08/07) um plano de 
metas e ações para a educação pública paulista, que inclui melhora no 
desempenho dos alunos em avaliações e diminuição das taxas de reprovação. O 
programa segue linha semelhante ao Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), divulgado pelo governo federal em março. Algumas das metas - como a 
plena alfabetização das crianças até 8 anos de idade - são as mesmas. (O Estado 
de São Paulo, 21 de Agosto de 2007). 
 
 

  Para fazermos uma análise das dez metas anunciadas, recorremos a críticas 

apresentadas pela APEOESP, em seu site oficial, (www. apeoesp.org.br). Vejamos: 

Meta 1)- escolarização de 100% dos alunos com até 8 anos A apeoesp defende que a 

escolarização deva ser aos 7 anos; 

Meta 2)- redução em 50% da reprovação dos alunos de 8° série; 

Meta 3)- redução de 50% da reprovação dos alunos do ensino médio; 

Meta 4)- implantação de programas de recuperação de aprendizagem ao final dos ciclos (2ª, 4ª e 

8ª) do fundamental e 3ª série do médio. A Apeoesp entende que o processo de recuperação tem 

que ocorrer em todas as séries, durante todo o ano, não apenas no fim dos ciclos; 

Meta 5)- Aumento de 10% nos índices de desempenho dos ensinos fundamental e médio nas 

avaliações nacionais e estaduais; 

Meta 6)- Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de ensino médio com oferta 

diversificada de currículo profissionalizante. Para a Apeoesp é necessário buscar a 
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universalização do ensino básico a médio, mas não se pode universalizar e deixar a qualidade a 

desejar; 

Meta 7)- Implantação do ensino fundamental de 9 anos, em colaboração com os municípios, com 

prioridade a municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries). A apeoesp aprova o ensino 

fundamental de nove anos, mas defendem um sistema único de ensino básico estadualizado, com 

unidade pedagógica, mantida por verbas das três esferas; 

Meta 8)- utilização da estrutura de tecnologia da informação para formação continuada de 

professores; escolas com foco nos resultados das avaliações; programas de capacitação dos 

dirigentes de ensino e diretores de escolas com foco na eficiência da gestão administrativa e 

pedagógica..  

Meta 9)- Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação escolar nos 30 

municípios ainda centralizados. A apeoesp defende a parceria entre o município, o Estado e a 

União para o programa de merenda; 

Meta 10)- Programa de obras e infra-estrutura das escolas; garantia de condições de 

acessibilidade em 50% das escolas, construção de 74 unidades, implantação de circuito interno de 

tv para segurança em escolas da grande São Paulo, 100% das escolas com laboratórios de 

informática e de ciências, 100% das salas dos professores com computadores,  impressoras e 

ambiente multimídia, atualização e informatização do acervo de todas as bibliotecas das 5.300 

escolas.  

  Junto ao plano de metas estabelecido pelo governo paulista, ocorreu o lançamento 

do programa de qualidade das escolas (PQE), com a finalidade de promover a “melhoria da 

qualidade e a eqüidade do sistema do ensino na rede estadual paulista”. Desta forma, para aferir 

esta melhoria, faz-se necessário às avaliações periódicas de cada escola, para que “permitam 
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acompanhar sua evolução ao longo do tempo, além de garantir o seu aprimoramento gradual e 

sustentável”.   

  Assim, o PQE, utiliza-se do IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo), que é um indicador da qualidade de cada escola da rede estadual, definido 

através de cálculos matemáticos próprios. 

  O IDESP de cada escola é composto por dois índices, o primeiro deles tem como 

base o desempenho nas avaliações do SARESP, nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, chamado ao final de ID, Índice de Desempenho. E o segundo índice, é o IF, 

indicador de fluxo escolar referente às taxas de aprovação e retenção, nas séries finais de cada 

ciclo.  

  Para isso, segundo a Secretaria Estadual da Educação, é necessário estabelecer 

metas de qualidade individuais para cada escola, levando-se em conta “sua situação inicial, suas 

dificuldades e suas potencialidades. Estas metas devem servir como um guia para a equipe 

escolar e a comunidade nos esforços de melhoria da qualidade de ensino”. (Programa de 

qualidade das escolas, 2008, p.2-3). 

  Ainda na notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, anuncia sobre os 

objetivos propostos pela SEE/SP. 

A secretaria de Educação terá um plano que premia as escolas que mais 
melhorarem o desempenho de seus estudantes e sua gestão, como o Estado 
adiantou na edição de ontem. O Ministério da Educação (MEC) também lançou 
com o PDE o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que 
repassará verbas federais conforme o desempenho da escola. O objetivo traçado 
para as escolas brasileiras é chegar à nota seis no Ideb até 2022 - atualmente a 
média no País é quatro. O governo estadual estuda como a meta paulista será 
determinada numericamente. (O Estado de São Paulo, 21 de Agosto de 2007). 
 
 

  Para o especialista do Ibmec, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, São 

Paulo Naércio Menezes Filho, este considera favorável à implantação de metas para a Educação, 
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desde que sejam criadas medidas objetivas para alcançá-las, como por exemplo, um sistema de 

avaliação por desempenho dos profissionais. “As pessoas respondem bem a incentivos, se 

desafiam mais para atingir resultados”, acredita. (O Estado de São Paulo, 21 de agosto de 2007). 

A apeoesp é contraria a premiação por desempenho.  
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CAPÍTULO 3: ANALISANDO OS IMPACTOS DO PROJETO SÃO P AULO FAZ 
ESCOLA 
 
 
  Neste capítulo são expostos os caminhos percorridos na produção desta pesquisa 

em relação aos nossos sujeitos entrevistados. 

  Entrevistamos três professores de uma escola pública da rede estadual, localizada 

na cidade de São Vicente (SP), considerada de grande porte em termos de número de alunos 

matriculados. 

  A escola, atualmente, tem 35 salas de aula, agrupada em três turnos (período da 

manhã, da tarde e da noite) e com aproximadamente 1200 alunos. 

  Localizada numa região próxima ao centro da cidade, a escola possui um número 

razoável de professores efetivos em seu quadro docente. 

  Marcada uma reunião com a direção desta escola, apresentei os delineamentos e 

objetivos desta pesquisa, sendo que ao final, recebemos seu apoio para a realização da mesma. 

  Estabelecemos alguns critérios para a seleção dos professores que fariam parte da 

pesquisa. Entre eles, destacamos: 

- ser efetivo nesta escola: primeiro porque buscávamos professores que se identificassem com a 

escola, conhecendo, de perto, seu alunado, mantendo assim, um bom relacionamento com a 

comunidade escolar; outro motivo para a escolha deste critério foi à estabilidade do docente em 

relação à unidade escolar e, por conseguinte, a condição de manter a seqüência de seu trabalho; 

por último, escolhemos professores efetivos, por serem preferencialmente, os que receberiam o 

material referente ao projeto; 

- ter pelo menos 15 anos de carreira no magistério público paulista: este princípio foi adotado, 

visando ao maior número de experiências frente à adoção de políticas educacionais e a 

implantação de projetos de ensino. Assim, os docentes escolhidos poderiam nos fornecer um 
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número maior de opiniões e representações frente às reformas e mudanças educacionais, face aos 

números de experiências vividas e adquiridas no decorrer dos anos. Essas opiniões seriam de 

grande valia para a pesquisa. 

  Encontramos nesta escola, alguns professores que se enquadravam nos critérios 

adotados, sendo escolhidos três docentes, com os quais, realizamos as entrevistas de caráter semi-

estruturado. 

  Inicialmente, nos apresentamos aos professores escolhidos, entregando a eles, uma 

carta, contendo nossos objetivos com relação à pesquisa, assim como, nossos questionamentos. 

Em seguida, agendamos a melhor data e horário para a realização das entrevistas. 

  Ressaltamos que todas as entrevistas foram realizadas no espaço escolar, mais 

precisamente na sala onde ocorriam as reuniões pedagógicas, sendo este ambiente, um lugar 

tranqüilo, reconhecido no contexto de trabalho dos professores entrevistados.  

  A caracterização de cada sujeito, assim como, as perguntas realizadas e as 

respostas fornecidas foram transcritas nos quadros abaixo: 
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3. 1. Descrição da pesquisa 
 
 
  A Metodologia escolhida para a coleta dos dados da pesquisa foi a realização de 

entrevistas semi-estruturadas, aplicadas a três professores selecionados a partir dos critérios 

estabelecidos acima. 

 

Da abordagem dos sujeitos 

  A partir do contato inicial com os sujeitos, procedemos à nossa apresentação, nos 

seguintes termos: 

  Como professor da rede pública de ensino estadual e aluno do programa de pós-

graduação em nível de mestrado pela UNISANTOS, tenho como objetivo investigar a seguinte 

questão: quais impactos ocorreram no trabalho dos professores da rede pública em virtude  da 

política educacional implantada através do Projeto São Paulo Faz Escola? 

  Analisaremos os efeitos sobre o trabalho do professor da rede pública, levando em 

conta, suas práticas em relação a conteúdos, metodologias e avaliação, levando-se em conta, a 

política implantada pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, no ano de 2008, através 

do Projeto São Paulo faz Escola. 

  Para tanto, procederemos, além da revisão da literatura sobre este assunto, à 

entrevista de três professores da rede estadual sujeitos e foco desta pesquisa. Para analisar e 

conhecer melhor esta questão, a partir dos dados recolhidos. Portanto, sua participação é 

fundamental para a realização desta pesquisa. 
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Questões da entrevista 
 
BLOCO A: Identificação do sujeito 
 
1.Nome: 
 
2. Instituição em que atua?  
 
3. Formação Acadêmica Profissional? 
 
4. Tempo de magistério e cargos ocupados durante a carreira? 
 
5. Você tem alguma associação, cargo ou militância com sindicatos, órgãos de classe ou partido 
político.  (associação e/ou militância) 
 
 
BLOCO B: Identificação da apropriação do material 
 
1.Como e quando você professor soube do projeto São Paulo Faz Escola? 
 
2.De que forma este material lhe foi apresentado na escola em que atua? 
 
3.Quais as orientações que você recebeu para a utilização deste material? 
 
4.Qual foi a sua primeira impressão sobre este material produzido pela SEE quando foi entregue 
para você? 
 
 
Bloco C: Impactos sobre a autonomia e o trabalho do professor 
 
  Você recebeu as instruções do projeto São Paulo Faz Escola: 
 
1.Compare como você organizava e executava o seu trabalho como professor, antes e, agora 
depois da implantação do projeto São Paulo Faz Escola, em relação a conteúdos, metodologia de 
ensino e avaliação?. 
 
2.Qual a sua apreciação sobre o Projeto São Paulo Faz Escola? 
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3.2. O CURRÍCULO PRESCRITO 
 
 
  Como nesta pesquisa procuramos tratar sobre os impactos que o projeto São Paulo 

Faz Escola teve no trabalho dos professores pesquisados e, entendemos este projeto do governo 

paulista como sendo um currículo de natureza prescrita por especialistas, como relatou a própria 

Secretária da Educação, acreditamos ser necessário o entendimento sobre o conceito de currículo 

prescrito.  

  Recorremos então, a dois trabalhos de renomados especialistas do campo 

educacional, Sacristan (2000) e Arroyo (1999), para compreensão do referido conceito. 

  Sacristan, sobre o sistema curricular, argumenta: 

O sistema curricular é objeto de regulações econômicas, políticas e 
administrativas. Tendo o currículo implicações tão evidentes na ordenação do 
sistema educativo, na estrutura dos centros e na distribuição do professorado, é 
lógico que um sistema escolar complexo e ordenado tão diretamente pela 
administração educativa produza uma regulação do currículo. Isso se explica não 
só pelo interesse político básico de controlar a educação como sistema 
ideológico, mas também pela necessidade técnica ou administrativa de ordenar o 
próprio sistema educativo, o que é uma forma tecnificada de realizar a primeira 
função. (2000, p.108). 

   
  Em entrevista concedida a Folha de São Paulo, a atual Secretária da Educação, 

Maria Helena Guimarães de Castro, disse que “a autonomia das escolas gerou a queda na 

qualidade do ensino e que, portanto, a desorganização pedagógica das escolas públicas paulistas, 

deve ser sanada com a adoção de um currículo comum a toda à rede.”(Folha de São Paulo, 2008).  

  Sacristan (2000), afirma que a regulação dos sistemas curriculares, por parte dos 

governos, é “uma conseqüência da própria estrutura do sistema educativo e da função social que 

cumpre. Pensar em outra possibilidade suporia se situar em outro sistema educativo e em outra 

sociedade”, uma vez que a passagem de alunos pelo sistema escolar, leva a necessidade de que a 

progressão destes com o aprendizado de certos conteúdos definidos previamente, seja alcançada, 
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o que leva a uma intervenção “administrativa inexorável”. Onde: “Ordenar a distribuição do 

conhecimento através do sistema educativo é um modo não só de influir na cultura, mas também 

em toda a ordenação social e econômica da sociedade” (2000, p.108).  

  Arroyo demarca o que ele chama de “traços” que caracterizam a concepção de 

formulação de políticas educacionais prescritas, daqueles que decidem e prescrevem: 

Primeiro traço: “Pensar que toda inovação social, cultural ou pedagógica será sempre iniciativa 

de um grupo iluminado, modernizante, que antevê por onde devem avançar a sociedade e os 

cidadãos e que prescreve como as instituições sociais têm de renovar-se e atualizar-se” (1999, 

p.133).  

  Para Arroyo, é uma marca de quem acredita que a inovação só pode vir do alto, de 

quem comanda, exterior das escolas e de seus profissionais, “para que estes troquem por novos, 

como trocam de camisa ou blusa, velhas fórmulas, currículos, processos e práticas”. O erro esta 

justamente nesta concepção dos formuladores de políticas sociais, pois, para o autor, “ao se 

aproximar da escola percebe-se que essa crença, na renovação e inovação por currículos 

prescritos, não faz parte dos professores da educação básica”. (1999, p.134).   

           Também registra que “essa concepção de educação básica ditada do alto, que se 

decide de fora para os professores, mantém-se da mesma forma a décadas, com pequenas 

mudanças”(ARROYO, 1999), como uma tentativa de “democratizar” essas políticas, abrindo 

canais de comunicação com os professores para que estes “dêem palpites no momento de planejar 

e elaborar as propostas, para que se sintam mais comprometidos com elas e as adaptem à 

realidade especifica de sua escola e de sua turma”, o que se torna insuficiente pois: 

“Não se muda por intervenção, nem sequer construindo “participativamente” 
intervenções ou modelos para que os professores os adaptem a sua realidade. A 
questão é repensar esse estilo de inovação escolar via modelos e via consenso e 
adesão na aplicação dos modelos.“ (Arroyo, 1999, p.134). 
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          Segundo traço: “diagnosticar sempre negativamente a sociedade, suas instituições, a 

escola e os currículos, os cidadãos e os professores”. ....“A escola está em crise”.... Divulga-se 

uma imagem negativa do trabalho pedagógico: baixa qualidade, conteúdos desatualizados, alto 

custo, desperdício de recursos públicos, despreparo dos professores etc. – “diagnostico que 

antecede as propostas oficiais salvadoras”.(Arroyo, 1999, p.134). 

  A cada novo governo, as equipes técnicas “iluminadas” julgam-se com a missão 

de “modernizar a sociedade”, principalmente a educação básica, pois, o motivo é sempre o 

mesmo, “a escola está em crise” e os professores são “imaturos para ter autonomia” e construir 

um currículo que atenda as demandas do mundo moderno. Para o autor, “o olhar do alto sobre os 

professores públicos é muito negativo. É preconceituoso até. Logo, inovar, dessa perspectiva, é 

definir para esses professores o que fazer e o que pensar.”(Arroyo, 1999, p.134–135). 

Terceiro traço: “sempre se coloca como cerne de sua política requalificar os 
professores, ensinar-lhes a serem modernos para que modernizem sua prática. É 
impressionante como nunca os professores de educação básica neste país são 
tidos como prontos e qualificados” (Arroyo, 1999, p.135).   

   

   A análise habitual das equipes técnicas oficiais é que se a escola está em crise, a 

culpa é do professor, pois este é descrente de mudanças, não tem compromisso profissional, está 

com sua prática de sala de aula apoiada em rotinas desatualizadas, etc... Logo, a solução oficial é 

mudar os professores e para tanto treiná-los para saírem da suas rotinas, o que é para o autor: 

“Uma analise ingênua e uma saída cômoda que deixam a prática no mesmo lugar e gastam 

inutilmente recursos públicos e energias humanas” (Arroyo, 1999, p.135).  

  De acordo com o que estabelece a Secretaria da Educação, em sua proposta 

curricular, os princípios da organização curricular, são: 

1.Currículo é cultura. 
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2.Currículo referido a competências. 

3.Currículo que tem como prioridade a competência leitora e escritora. 

4.Currículo que articula as competências para aprender. 

5.Currículo contextualizado no mundo do trabalho.      

  Sacristan afirma, 
 

Este é um aspecto especifico da política educativa, que determina, 
condiciona e muda o currículo dentro do sistema educativo, e, demonstra o 
poder e a autonomia que cada agente tem sobre este, influenciando na 
distribuição do conhecimento e incidindo na prática do professor, “enquanto 
apresenta o currículo a seus consumidores, ordena seus conteúdos e códigos de 
diferente tipo. (2000, p.109).  
 

  Sobre a estrutura da proposta apresentada no documento 3 do “caderno do 

professor”, além das orientações para a gestão do currículo na escola e para a gestão da 

aprendizagem na sala de aula, propõe atividades docentes para todas as aulas, em todas as séries e 

disciplinas, organizadas por bimestres com:  

1.Indicação clara das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, em cada 

tema ou tópico dos conteúdos. 

2.Sugestão de aulas. 

3.Sugestões de material complementar. 

4.Propostas de avaliação. 

5.Projetos de recuperação paralela. 

  Para este tema, também encontramos em Sacristan algumas afirmações que 

direcionam e orientam nosso pensamento: 

Em termos gerais, poderíamos dizer que a política curricular é toda aquela 
decisão ou condicionamento dos conteúdos e da prática do desenvolvimento do 
currículo a partir das instâncias de decisão política e administrativa, 
estabelecendo as regras do jogo do sistema curricular. (2000, p.109). 

 



 87 

  A partir da experiência histórica que temos, qualquer esquema de intervenção 

neste sentido pode parecer negativo e cerceador da autonomia dos docentes como supostos 

especialistas da atividade pedagógica e do desenvolvimento curricular. (Sacristan, 2000, p.109). 

  Arroyo também destaca e reforça que esse estilo de inovação educativa do alto, 

centrada nos conteúdos, acaba por reforçar um modo reducionista dessa inovação e do próprio 

currículo. Para ele: 

Há uma repetida afirmação e um reconhecimento da autonomia da escola e do 
professor, o que pode apontar para outro estilo de inovação. Entretanto, ele chega 
do alto. Os gestos são mais fortes do que os discursos introdutórios quando caem 
em uma dada cultura e em um dado imaginário, quando são referidos a práticas 
tradicionais de pensar e renovar a escola. (Arroyo, 1999, p.138). 
 

 
  Sacristan coloca o problema do imediatismo das reformas, movido por inovações 

externamente induzidas, o que não tem trazido melhora nas práticas docentes, pois destaca que 

para isso, há a necessidade de contar com o apoio dos professores; para tanto, é preciso que os 

formuladores de políticas educacionais entendam o professor como “sujeito de práxis”, um 

intelectual crítico e transformador, “cuja função social exige engajamento ético e político com a 

emancipação dos educandos”, (2000, p.21). 

  Reforça dizendo que a mudança não se restringe a critérios administrativos sobre 

como as coisas devem e de que forma vão funcionar, o que para o autor, é um enfoque técnico 

claramente reducionista, pois acredita que tudo necessita de apenas maior eficiência. (Sacristan, 

2000, p.42).  

  Essa perspectiva de mudança entende ser possível definir “modelos universais 

como estratégias distintas e especificas para regular a aquisição do conhecimento e a atividade 

humana” (Sacristan, 2000, p.42).  
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  Nessa visão, a formulação de modelos pedagógicos padronizados e com 

mecanismos de controle da aquisição dos conhecimentos adquiridos por estes modelos aplicados 

basta para o sucesso, e também, que “a simples aplicação de modelos prévios a situações de 

ensino e a sua utilização pelo professor expressa um sinal de mudança, em evidência da melhoria 

da qualidade” (Sacristan, 2000, p.43). 

  Para Sacristan, a “mudança é uma práxis,..., mudanças como processo de re-

significação da prática..., ela não se constitui isoladamente nem ocorre através de imposição”. 

Desta forma, o sentido de mudança é construído pelo sujeito, a partir de “um repertório 

diversificado de ações que articula elementos diversos, inter-relacionando estratégias 

argumentativas ao contexto cotidiano, ao sentido do trabalho, aos saberes profissionais e à vida”. 

(2000, p.46). 

  Em Arroyo, encontramos idéias sustentando que inovar é fazer entender que “o 

saber escolar não é neutro, não obedece à lógica cientifica, é sim, selecionado e organizado 

intencionalmente”. Pois não há conhecimentos válidos e outros não válidos, seja na sociedade ou 

na escola. Assim, o autor acredita que “inovar a escola e o currículo é desvelar os critérios de 

seleção e organização do conhecimento escolar” (1999, p.142). 

  “Para que possam mudar concepções, os professores, através de uma consciência 

crítica desenvolvida, podem questionar o conhecimento oficialmente tido como válido e recriar 

os conteúdos que transmitem.” (Arroyo, 1999, p.143). 

  Para Arroyo, existe a necessidade de revermos nossa tradição político-pedagógica, 

a qual divide o sistema escolar em três grupos – os que decidem, os que pensam e os que fazem a 

educação – e que, “com base nessa divisão, espera que a inovação educativa ocorra a partir dos 

que decidem e pensam”. Portanto, enquanto o governo soluciona a educação com a implantação 

de uma “nova proposta curricular”, os profissionais da educação: 
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Debatem idéias como questões de vagas, falta de livros, de merenda, com a 
violência, com o sexismo e o racismo, com reprovação e exclusão, com o 
desinteresse, com a carreira, o salário, a estabilidade, as condições de trabalho e 
as condições concretas de professores e alunos viverem uma cidadania possível” 
(Arroyo, 1999, p.148).  
 

  Arroyo tem criticado, que não se faz reforma em educação com documentos 

oficiais, com modelos prontos ou parâmetros, mas também não se faz com teorias, por mais 

avançadas que possam ser. O grande problema é que essas reformas não mudam o real; o que 

para ele, não dispensa os documentos oficiais e nem as teorias, mas, a necessidade de rever a 

crença de que, “iluminando os cegos professores primários e médios, eles transformarão seus 

esquemas de pensamento e a realidade escolar”. (Arroyo, 1999, p.151). 

  Uma saída possível é quando os professores pensam o currículo, o qual, o autor 

sugere “um diálogo entre os diversos atores, os que decidem, pensam e fazem a educação básica, 

pode ser fecundo para redefinir culturas, formular políticas, pesquisar e teorizar e também para 

inovar a prática escolar”. (Arroyo, 1999, p.151). 

  Sacristan afirma que a prescrição de mínimos e de diretrizes para um sistema 

educativo supõe, um projeto de cultura comum para todos de uma determina comunidade, pois “a 

idéia de um currículo comum na educação obrigatória é inerente a um projeto unificado de 

educação nacional”. (2000, p.110). O que vem a se confirmar nos documentos oficiais da 

proposta curricular paulista, pois tem como preceito atender aos dispositivos da LDB, como 

destacado: 

Esta Proposta Curricular adota, como competências para aprender, aquelas que 
foram formuladas no referencial teórico do Enem – Exame Nacional do Ensino 
Médio. Entendidas como desdobramentos da competência leitora e escritora, 
para cada uma das cinco competências do Enem, apresenta-se a articulação com 
a competência de ler e escrever. (Proposta curricular, 2008, p.19). 

 
  Ainda para Sacristan, “um projeto de currículo comum com todas suas prescrições 

contidas na política curricular, supõe aprendizagens comuns exigidas a todos os alunos, e, 
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portanto, tornando-se homogênea para todas as escolas.” “Implica a expressão de um tipo de 

normalização cultural, de uma política cultural e de uma opção de integração social em torno da 

cultura por ele definida” (2000, p.111-112). 

  Voltando a proposta curricular oficial paulista, encontramos “os princípios 

orientadores para uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao 

enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo”. 

Documento este, que aborda as principais características da “sociedade do conhecimento” e das 

“pressões” que a atualidade exerce sobre os jovens cidadãos, “propondo princípios orientadores 

para a prática educativa, a fim de que as escolas possam se tornar aptas a preparar seus alunos 

para esse novo tempo”. (Proposta curricular, 2008, p.08).  

  Encontramos em Arroyo, críticas a esse tipo de “conteúdismo simplificador das 

funções sociais, culturais socializadoras, formadoras enfim, da educação básica”, pois, para ele, 

reduziu-se à função da escola básica “ao aprendizado de saberes e competências funcionais”. 

Numa visão simplista e estreita que entrava a educação básica moderna e universal entendida 

como: “tempo de formação, como vivência de experiências intelectuais, culturais e humanas 

formadoras, nas quais os conteúdos são centrais, porém, colocam-se a serviço dessa moderna 

concepção de educação”. (Arroyo, 1999, p.140). 

  Sacristan, com relação à questão do currículo prescrito e a igualdade de 

oportunidades aos estudantes, afirma que a prescrição desses mínimos para a educação básica é 

muito mais do que um problema técnico ou de regulação burocrática, pois adquire “uma profunda 

significação cultural e social”, sendo uma “opção política da qual é preciso examinar todas as 

conseqüências”. Por esta ótica, “a política curricular se converte num elemento da política 

educativa e cultural como expressão também da política social para toda uma comunidade”. 

(2000, p.112). 
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  Para um sistema de educação obrigatória, a definição de um tipo de cultura e de 

conhecimentos selecionados como valiosos, condiciona a uma “normatização cultural”, onde 

estes serão “os padrões pelos quais todos serão, de alguma forma, avaliados e medidos, 

expressando depois para a sociedade o valor que alcançaram nesse processo de normatização 

cultural” (2000, p.112). 

  O currículo prescrito também tem o objetivo de fazer a organização do saber que é 

trabalhado pelo professor; onde, através de sua regulação de normas, das formas e métodos de 

realizar o conteúdo proposto torna-se uma “via indireta de formação dos professores que têm que 

desenvolver na prática o currículo prescrito, para o qual dita não apenas conteúdos e 

aprendizagens consideradas mínimas, mas trata também de ordenar pedagogicamente o 

processo”. Desta forma, o currículo prescrito: 

Fornece “orientações” metodológicas gerais, sugere às vezes pautas mais 
precisas de tratar determinados temas; não apenas regula as avaliações que se 
farão e em que momentos, mas fala também das técnicas de avaliação a serem 
realizadas, etc. (Sacristan, 2000, p.113). 

 
  Nos Cadernos do Professor, agrupados por bimestre e por disciplina, são 

apresentadas. 

Situações de aprendizagens para orientação do trabalho dos professores, no 
ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, habilidades e 
competências são organizados por série e acompanhados de orientações para a 
gestão da sala de aula, para a avaliação e a recuperação, bem como de sugestões 
de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, experimentações, projetos 
coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. (Proposta curricular, 
2008, p.09). 
 

    

             Arroyo faz uma afirmação interessante sobre o papel a ser cumprido pelos que 

decidem sobre as questões educacionais, os quais tem um papel insubstituível na elaboração de 

estratégias de educação, “deixando para os profissionais da escola o papel de fazer a educação”, 

os quais, devem: 
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- Proporcionar condições materiais e pedagógicas para os professores mudarem: “suas práticas, 

os currículos, os processos de avaliação, a organização pedagógica dos tempos e dos espaços”. 

- Criar equipes para repensar e melhorar essas condições citadas.  

- Desenvolver condições políticas para a expansão e melhoria da rede física das escolas, do 

material didático e das bibliotecas.  

- Desenvolver políticas coerentes de carreira e de salários, garantindo a estabilidade dos 

professores.  

- Dar oportunidades e espaços de trabalho reservando e incentivando tempo para o estudo e a 

pesquisa dos professores, para abrir possibilidades de inventarem novas práticas. 

  Devem também: 

Parar de prescrever a respeito do que fazer na aula, de que conteúdos e que 
métodos escolher, de como deve a escola formar, socializar e dar conta do pleno 
desenvolvimento dos educandos. Deixar essas questões por conta dos 
professores. São suas questões. São suas tarefas, assim como, pensar sobre a 
saúde e procurar preservá-la nos consultórios e nos hospitais, são tarefas dos 
profissionais da saúde. (Arroyo, 1999, p.140-141). 

 
  Para Arroyo, os órgãos governamentais que decidem sobre a educação, “se 

desobrigam” deste papel de criador de condições materiais e ao invés disso, “rodeia-se de equipes 

pedagógicas”, que se qualificam para assumir o papel que é dos profissionais da escola: pensar e 

fazer a educação”.  

  O autor faz uma comparação na qual reafirma que em outras áreas sociais como a 

da saúde, este tipo de intervenção não acontece, não ocorrendo a “usurpação” do papel dos 

médicos e profissionais da saúde, que é pensar sobre a saúde e procurar desenvolvê-la.  Assim, 

essa “postura tutelar”, essa “usurpação de papeis só acontece com os professores da escola básica 

pública, nem sequer com os da escola privada. Será esse o melhor caminho para configurá-la e 

inová-la?”.(Arroyo, 1999, p.141). 
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  Arroyo aconselha uma aproximação entre a escola e o coletivo de professores, 

sugerindo um diálogo entre os que decidem, pensam e fazem a educação básica. “Pode ser 

fecundo para redefinir culturas, formular políticas, pesquisar e teorizar e também para inovar a 

prática escolar”. (1999, p.151).  

  O autor aponta “traços” de inovação que são criados no ambiente escolar, e que, 

podem ser aproveitadas para a formulação de políticas para mudanças das práticas educativas. 

  Primeiro traço: “O núcleo inovador é baseado nas práticas cotidianas dos próprios 

professores e alunos, nas virtualidades inovadoras que há no ato educativo. Os sujeitos da ação 

pedagógica são os sujeitos da inovação” (Arroyo, 1999, p.152). 

Nenhuma dessas experiências começa escolhendo uma equipe de técnicos, de 
especialistas das redes escolares, da universidade ou de um escritório 
especializado em vender kits pedagógicos. Esse é o estilo oficial. (Arroyo, 1999, 
p.152).  

   
  Esse traço apontado pelo autor, passa pela necessidade de reconhecer a escola 

como um lugar de práticas educativas. ”As saídas que buscam individual ou coletivamente, os 

professores, podem não ser aquelas sonhadas pelos que pensam a educação, porém, são saídas, 

refletem escolhas possíveis, pensadas individualmente e debatidas coletivamente”. (Arroyo, 

1999, p.152). 

  O autor enfatiza que a inovação já está acontecendo nas escolas; que os 

professores estão atentos a sua função social e discutem os problemas, buscando soluções e, 

portanto, inovam. ”Esse olhar é diferente dos adotados em outros estilos, para os quais a inovação 

não esta acontecendo na escola, o que acontece é o atraso técnico ou o atraso teórico-ideológico, 

o que os leva a propor que a inovação venha de fora”. (Arroyo, 1999, p.153). 

  Outra característica é sobre a visão que se tem dos professores e alunos, que, 

segundo o autor, é uma visão negativa que define por tutelá-los, ao passo que em uma outra 
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visão, realista, encaminha a uma “construção coletiva de uma direção que acelere a inovação 

existente”.  

  Outro traço é reconhecer os professores como sujeitos da inovação, “prática é 

também pensar: os professores pensam pedagogicamente” Quando os órgãos decisórios decidem 

dirigir a inovação e a mudança por portarias e decretos, “inibe-se o processo inovador”. Assim 

para o autor: 

Os gestores têm medo de acreditar nessa dinâmica coletiva e de respeitá-la, o 
que os leva a tentar controlá-la, normatizá-la, a cuidar da ordeira implementação 
das políticas inovadoras. Logo criam equipes de especialistas que acompanhem 
e avaliem essas experiências inovadoras. (Arroyo, 1999, p.154). 
 

  Arroyo fala em experiências inovadoras como ação cultural; uma relação entre 

sujeitos socioculturais, e, para tanto, os professores precisam se reconhecer como sujeitos 

culturais mediadores e potencializadores de relações com densidade intelectual, cultural e ética, 

mas para isso, o professor necessita ser um sujeito de saberes culturais, que leia, que vá a 

encontros culturais, cinemas, teatros, etc, que possa assim, enriquecer como profissionais da 

cultura. 

 Os recursos gastos na reciclagem, em programas de requalificação, poderiam ser 
destinados a dar condições para que os professores de educação básica lessem 
jornais, revistas, literatura e entendessem de artes, cultivassem-se para ser 
profissionais da cultura, e mudassem a escola, os currículos e sua prática. Que 
fossem cultos para fazer do tempo de escola, da relação com a infância e a 
adolescência um tempo de cultura. Não é a função da escola básica permitir às 
novas gerações uma rica vivência da cultura socialmente produzida?. (Arroyo, 
1999, p.157). 

 
  O autor procura recuperar a idéia do humanismo na educação escolar ou a 

“pedagogia humanista”, o qual entende ser o currículo e a organização do meio escolar pensado 

para os humanos. Segundo o autor “humanismo pedagógico, esse tão abafado pelo tecnicismo, 

pelos modelos prescritos e pela preocupação com o treinamento e a qualidade técnica dos 

transmissores”. (Arroyo, 1999, p.160).   
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  Arroyo entende ser esse o ponto central para a inovação da escola, pois a tradição 

pedagógica atual centra-se na reforma de conteúdos, enquanto a prática, a estrutura, os tempos e 

espaços os rituais que formam esses conteúdos curriculares permanecem inalterados. Assim é 

necessário mudar essa “tradição conteúdista e essa análise simplista do ato educativo e inovar 

nossa tradição pedagógica”. É necessário mudar o foco para onde acontece a educação.  

Inovar não é reforçar, mas mudar a análise que tem sido constante em nossa 
tradição ensinado e aos resultados, ao quanto desses conteúdos é aprendido. É o 
triste reducionismo da ação educativa ao sucesso ou fracasso escolar, ao que se 
ensina e se aprende do ensinado. O cerne, o núcleo da escola é posto ai; logo, a 
inovação é também posta ai. A riqueza do cotidiano é considerada acidental, 
provisória, uma conseqüência ou apenas um suporte. (Arroyo, 1999, p.161-162). 

 
  Ainda para Arroyo, existe uma tensão entre o currículo, como conjunto ordenado 

de conteúdos a ensinar e aprender, e as condições por meio dos quais os professores tentam 

cumprir suas funções na escola. “Há uma tensão entre uma cultura da escola, reduzida ao que 

ensinar e aprender, e uma percepção dos mestres de que a função da escola é mais plural”. (1999, 

p.162).   

  Portanto, quando os professores deslocam a inovação nas práticas cotidianas de 

suas ações e, compreendem a riqueza educativa, entendem que o currículo não pode ser 

“reduzido a um documento estático a ser cumprido em cada semana, bimestre, ano letivo, em 

cada série ou nível de ensino, nem a ser avaliado nacionalmente com um “provão”. Essa é a 

concepção oficial. (1999, p.162).   

  Concepção essa que se distancia da cultura escolar e também profissional. Os 

professores irão percebendo como atuam na prática,  a partir de uma concepção mais totalizante e 

geral e, o currículo passa a ser trabalhado como expressão da função plural da escola, “como 

tempo de socialização, de cultura, de aprendizado e vivência coletiva de saberes, valores, 

identidades, diversidades”. Somente quando a inovação educativa tramita nesta diversidade de 
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práticas surge essa “totalidade da função da escola e do currículo”. Daí, o currículo não é pensado 

e colocado nem como um problema e nem como uma solução, mas sim, vai surgindo, “no 

reencontro, na re-significação da totalidade das práticas educativas da escola”. (Arroyo, 1999, 

p.163). 
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3.3. ANALISANDO AS ENTREVISTAS 
 
   
  Como descrito anteriormente, entrevistamos três professoras de uma escola 

pública da rede estadual na cidade de São Vicente-SP, estando assim identificadas com nomes 

fictícios: 

* Professora Maria, graduada em Estudos Sociais e Licenciatura em Historia, está a 25 anos 

atuando no magistério da rede estadual paulista, sempre como professora de educação básica, é 

associada ao sindicato Apeoesp, porém, não tem participado das ações propostas por esta 

entidade. 

* Professora Rosa, é Bióloga, formada em Ciências Biológicas e Pedagogia, está a 15 anos 

atuando no magistério da rede estadual paulista, sempre como professora de educação básica, 

também é sindicalizada pela Apeoesp, porém, não tem participado ativamente das ações proposta 

por esta entidade. 

* Professora Joana, possui Licenciatura curta em Estudos Sociais e Licenciatura plena em 

Geografia, está a 28 anos atuando no magistério da rede estadual paulista, sempre como 

professora de educação básica. Não é sindicalizada. 

  Interessante registrar, apesar de não ter sido nosso foco de pesquisa, que das três 

professoras desta pesquisa, duas são sindicalizadas, e nenhuma delas participam ativamente de 

movimentos propostos pela entidade sindical. Qual seria os verdadeiros motivos que levam os 

professores a não estarem envolvidos nesses embates?.     

  Inicialmente, analisaremos as respostas obtidas em nossas entrevistas com estas 

professoras, acerca de como elas se apropriaram do material recebido pela SEE/SP, para 

iniciarem os trabalhos do inicio do ano letivo de 2008. 
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  Os materiais recebidos pelos professores foram: O jornal do aluno, a revista do 

professor e a nova proposta curricular do Estado de São Paulo.  

  Queríamos saber basicamente sobre quatro questões assim formuladas: 

• Como e quando você professor soube do projeto São Paulo Faz Escola? 

• De que forma este material lhe foi apresentado na escola em que atua? 

• Quais as orientações que você recebeu para a utilização deste material? 

• Qual foi a sua primeira impressão sobre este material produzido pela SEE/SP quando foi 

entregue a você? 

  No conjunto de respostas das três professoras, podemos conjecturar que a 

apresentação da nova proposta curricular e do projeto São Paulo Faz Escola foi um 

acontecimento novo. Elas não receberam informações de que este projeto já estava sendo 

construído e debatido no site oficial da SEE/SP, desde o ano de 2007. 

  Essa informação da desinformação de nossos sujeitos sobre a construção prévia do 

projeto São Paulo Faz Escola, através do site oficial da SEE/SP, demonstra falhas sobre a 

comunicação deste tipo de informação que consideramos relevantes. Falhas essas seja da própria 

unidade escolar e/ou, dos meios oficiais da SEE/SP.  

  A possibilidade de consulta e sugestões de atividades ou de práticas bem sucedidas 

através do site oficial da SEE/SP aconteceu até o dia 03 de dezembro de 2007. Segundo a 

SEE/SP, para o ensino fundamental ciclo II e ensino médio, a consulta possibilitou o envio de 

3.071 relatos das experiências positivas de gestão do currículo nas escolas e salas de aula da 

capital e interior do Estado. 

  Para a SEE/SP foi uma forma de compartilhar atividades bem-sucedidas com a 

rede pública de ensino, a partir da construção da Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 
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“Representou uma inovação tanto nos conteúdos quanto na prática pedagógica, com o objetivo de 

aprimorar esse trabalho”.(www.rededosaber.sp.gov.br). 

  Arroyo (1999) descreve este tipo de intervenção como uma tentativa de 

“democratizar” essas políticas, abrindo canais de comunicação com os professores para que estes 

“dêem palpites no momento de planejar e elaborar as propostas, para que se sintam mais 

comprometidos com elas e as adaptem à realidade especifica de sua escola e de sua turma”, o que 

se torna insuficiente, pois, 

“Não se muda por intervenção, nem sequer construindo “participativamente” 
intervenções ou modelos para que os professores os adaptem a sua realidade. A 
questão é repensar esse estilo de inovação escolar via modelos e via consenso e 
adesão na aplicação dos modelos.“ (Arroyo, 1999, p.134). 

   

  Moura salienta em seu trabalho que a proposta curricular apresentada pela 

SEE/SP, “não deve ser encarada como uma proposta e sim como um pacote educacional”.  

  Afirmação esta baseada no fato de não ter ocorrido discussões prévias com os 

docentes da rede. Sua implementação veio de “forma autoritária, não dando em nenhum 

momento chance do professor, ler, discutir, concordar ou discordar da proposta”. (Moura, 2008, 

p.13).  

Verificamos com nossos sujeitos essas constatações: 

   
“Eu fiquei sabendo que tinha uma discussão no site, isso e aquilo, eu não fui 
informada disso”. (Professora Maria).  
 
“Eu tinha lido no site alguma coisa, porque eu tenho o hábito de consultar, né, 
mas não tinha ainda tomado contato como eu fiz quando a gente chegou na 
escola” (Professora Rosa).  
 
“Foi no dia em que eu vim pro planejamento, eu não sabia, nunca soube... 
ninguém, quase ninguém sabia das pessoas que eu conheço, foi jogado ai, né, 
pra gente”. (Professora Joana). 
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  Como fica explanado pelas respostas obtidas, “eu não fui informada disso”...”foi 

jogado ai”... Faltaram aos nossos sujeitos, orientações básicas, para que esses pudessem optar em 

participar ou não das discussões sobre a construção do projeto São Paulo Faz Escola.  

  

  Cruz faz importante colocação sobre o papel cultural das escolas e das práticas dos 

professores. As orientações que irão nortear essas questões necessitam ser desenvolvidas por 

aqueles que estão diretamente envolvidos no processo educacional. 

Mais do que definir o conteúdo cultural que integrará os programas 
curriculares, é preciso sinalizar as orientações ou os princípios que guiarão as 
escolhas culturais dos professores. Como serão desenvolvidas as práticas 
culturais e como será encaminhado o processo de avaliação? Quais são as 
abordagens pedagógicas apropriadas para favorecer o desenvolvimento cultural 
no meio escolar? Quais os espaços e tempos apropriados para práticas dessa 
natureza? Questões desse tipo precisam integrar os programas de reformas 
curriculares. Estas, por sua vez, não podem ser encaminhadas por um grupo 
seleto e distante do contexto onde a prática pedagógica se desenvolve. Os 
professores, como intérpretes e críticos da cultura, possuem conhecimentos que 
lhes permitem participar de um processo de definição do papel e da perspectiva 
cultural do ensino que ministram. (Cruz, 2007, p.203). 

   

  Com essa argumentação de Cruz, podemos considerar com base nas respostas 

obtidas com nossos sujeitos, que os professores não foram consultados de forma ampla para as 

questões do currículo e suas especificidades. 

  Podemos apontar nessas entrevistas, um sentimento de surpresa e 

desconhecimento quase total do que estava sendo apresentado. 

  Sobre as questões da forma da apresentação do material e das orientações sobre a 

utilização destes, verificamos problemas relacionados com falta de orientações oficiais e de 

coordenação da unidade escolar.  

“Demorou pra gente receber esse material”. “A orientação foi: pega o jornal e 
usa... pega e usa”. “cada professor pegava, levava para a sua sala e trabalhava”. 
(Professora Maria).  
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“e você parte do individual de cada um, né, então o estado conta com o 
individual de cada um, o que cada um faz? Porque a articulação entre cada um 
ela não existe”. (Professora Rosa). 

   

  Aqui podemos notar características de individualismo no trabalho, perante as 

condições expostas, indo na contramão de um trabalho coletivo entre os professores.  

  Naquele momento do planejamento inicial do período letivo de 2008 as unidades 

escolares não contavam com a figura do professor coordenador, mas com professores capacitados 

em videoconferências, onde estes, não se sentiram preparados suficientemente, para responderem 

a tantas indagações e dúvidas que surgiram diante de um projeto de tantas mudanças. 

  Reapresento aqui a fala de um desses professores capacitados pela SEESP. 

“Não houve preparação para ninguém, ninguém estava receptivo naquele 
momento, foi constrangedor, posso dizer isso quando a gente não prepara uma 
aula para nossos alunos com antecedência, tudo vira um caos. Precisa ser feito 
um trabalho anterior, motivador, mostrar quais são os objetivos, trabalhar com 
argumentações. Imposições jamais.” 

 

  Esta falha sobre a falta de pessoas preparadas para solucionar dúvidas sobre as 

mudanças propostas pelo projeto São Paulo Faz Escola. Foram constatadas pelos nossos sujeitos. 

  “Sem coordenação, a gente não tinha pessoas engajadas no que estava 
acontecendo, você tinha alguns professores que tiveram uma formação, pelo 
que eles passaram, numa videoconferência, bem superficial, e, logicamente que 
também não sabiam de nada, então o que eles passaram para a gente foi, vamos 
ler o material, né, ta aí, vamos ter que fazer e ai como é que vai ser?” “As 
orientações foram mais daquilo que eu li, né, do que propriamente de pessoas 
me orientando sobre alguma coisa”.  (Professora Rosa). 

   

  Notamos que a falta de pessoas engajadas e com conhecimento sobre o projeto São 

Paulo Faz Escola, foi algo não só percebido como também considerado importantíssimo, para a 

apresentação do projeto, para o seu entendimento, esclarecimento e motivações iniciais. 
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  Acreditamos que esta falha apontada seja útil para um melhor planejamento das 

ações futuras pela SEE/SP, no sentido de proporcionar uma orientação mais eficaz e segura para 

todos os professores da rede estadual. 

  As impressões iniciais que nossas entrevistadas tiveram acerca do projeto São 

Paulo Faz Escola, também foram objeto de nossa analise.  

  Em geral, essa primeira impressão foi ruim e comentada pelos nossos sujeitos. 

Acreditamos que essa impressão inicial ruim foi potencializada pelas falhas iniciais já discutidas 

sobre como o projeto foi construído, de maneira imposta e sem participação destes, as formas de 

sua apresentação e pela falta e/ou pouca orientação recebida, o que gerou muitas dúvidas e 

queixas sobre todo o material recebido.   

“Foi negativa, não gostei, porque eu sou contra algo que é imposto, acho que, 
acho não, tenho certeza que o professor tem que ter liberdade e autonomia de 
passar o que ele acha o que é melhor para o seu aluno. Então a minha primeira 
impressão foi negativa, eu não gostei mesmo” (Professora Maria).  
 
 

  A Professora Maria comenta sobre o modo como foi percebido o projeto, de forma 

imposta, considerando que o professor teria condições de apresentar os conteúdos que acredita 

serem importantes para os seus alunos. 

 
“A minha primeira impressão é de que no sentido, olha, alguém tá fazendo 
alguma coisa, mas na medida que eu fui, lendo e vendo o que é que ele se 
propunha a fazer, eu já comecei a ficar um pouco receosa, porque eu 
particularmente não gosto desta coisa de tempo contado”. (Professora Rosa).   
 
“Do jornal, é, eu achei que num primeiro momento, era necessário que nós 
tivéssemos um treinamento, eu levei muito susto, eu fiquei meio desorientada, 
na primeira semana” (Professora Joana). 
 
 

  A professora Joana demonstra claramente como a falta de informação prévia e de 

orientações provoca um impacto inicial ruim. 
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  Maria Inês Fini, Coordenadora da Proposta Curricular, enfatiza a importância da 

atuação dos professores para esse “pontapé inicial” – as primeiras seis semanas de aula – na 

implantação do novo currículo. “A motivação dos professores é fundamental para que esse 

período inicial das aulas seja proveitoso”, disse Maria Inês. (www.rededosaber.sp.gov.br).  

  Será que diante do cenário exposto, com a falta de coordenação gerando muitas 

dúvidas e dificuldades de entendimento do que estava sendo proposto, proporcionou a devida e 

importantíssima motivação para os professores iniciarem seus trabalhos?.   

  Concordamos com Torres, citado por Dias-da-Silva & Fernandez, que se faz 

necessária à aceitação por parte dos que pensam e decidem sobre os temas da educação a 

compreensão “que nenhuma mudança é linear ou imposta, como quer fazer acreditar os 

documentos do Banco Mundial que estimulam o esquema vertical acima embaixo  na formulação 

e aplicação das políticas públicas” (Torres, 2000, p.140). 

  Essas políticas impostas de cima chegam até as escolas como “pára-quedas”, 

acreditando os que a formularam, que tais políticas e medidas “serão aceitas e assimiladas pela 

comunidade escolar sem qualquer participação e reflexão”.(Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, 

p.07).  

A negação do papel dos professores na definição das políticas e na elaboração 
de projetos próprios acarreta em falta de respeito aos diferentes saberes e 
culturas docentes, bem como a percepção de quando avançar ou recuar em 
relação ao trabalho coletivo. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.07). 

 

  Percebemos que nossos sujeitos possuem saberes, atitudes e conhecimentos que os 

fazem refletir e pensar sobre as mudanças colocadas pelo projeto São Paulo Faz Escola. 

  Neste momento iremos analisar os impactos sobre o trabalho de nossos professores 

com a implantação do Projeto São Paulo Faz Escola.  
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  Para Maria Inês Fini, coordenadora geral do projeto São Paulo Faz Escola, este 

período foi a grande largada para a implantação da Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 

“Os alunos precisam ter a chance de repor estruturas mínimas de competência leitora e escritora e 

princípios lógicos matemáticos para terem melhores condições de prosseguir na aprendizagem”. 

(www.rededosaber.sp.gov.br). 

  Analisamos os impactos no trabalho do professor sob três aspectos: os conteúdos, 

a metodologia de ensino e a avaliação. 

           Objetivamos responder a seguinte questão: Quais foram as mudanças que nossos 

sujeitos perceberam ou tiveram que adaptar para produzirem o seu trabalho, dentro das 

expectativas ora colocadas pelo Projeto São Paulo Faz Escola?. 

  Em relação aos conteúdos propostos pelo Projeto São Paulo Faz Escola, tanto no 

jornal do aluno quanto na revista do professor, que continham todas as informações e sugestões 

de trabalho para os professores desenvolverem suas práticas em sala de aula utilizando-se do 

jornal do aluno, verificamos nas entrevistas várias opiniões interessantes que iremos destacar 

pouco a pouco. 

  É importante salientar que nossos sujeitos frisaram em diversas oportunidades, que 

já detinham todo um processo de construção anterior sobre conteúdos que consideravam 

relevantes para seus alunos. São os saberes construídos não somente pela prática de anos de 

trabalho, como também por convicções sobre o que ensinar.  

  Sobre esses saberes docentes construídos na trajetória profissional docente, 

concordamos com passagem de Cruz que diz 

 
Falar de prática docente em sala de aula é falar de um saber-fazer do professor 
repleto de nuances e de significados. Implica falar que os professores possuem 
saberes profissionais cheios de pluralidade (TARDIF, 2000) que vêm à tona no 
âmbito de suas tarefas cotidianas. Não só saberes, mas, também, sensibilidades 
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cultivadas ao longo de sua formação e atuação que orientam sua ação no 
contexto de uma sala de aula. Falar de prática docente exige, portanto, que 
falemos de sujeitos que possuem um ofício (ARROYO, 2000), o saber de uma 
arte, a arte de ensinar, e que produzem e utilizam saberes próprios de seu ofício 
no seu trabalho cotidiano nas escolas. (Cruz, 20047, p. 192).  
 

  Verificamos esses saberes construídos pela prática e vivência no magistério com 

nosso sujeito. 

“Nós tivemos várias mudanças de conteúdos nesse tempo que fomos adaptando, 
e chegamos a um consenso, do que seria melhor tanto pro ensino fundamental 
quanto para o médio”...“nós tínhamos tudo planejado durante anos e 
anos”...“Então pra mim é importante aquele conteúdo e foi tirado da proposta”. 
(Professora Maria). 
 
 

  Dias-da-Silva & Fernandes, coloca a falta de tradição na valorização ou validação 

de práticas coletivas de decisão, e, portanto, é necessário “recuperar um traço histórico da cultura 

de nossa escola pública: o autoritarismo e o legalismo” que são considerados como sendo 

“incompatíveis com a concepção de projeto pedagógico democrático e autônomo, contribuindo 

para fragilizar o trabalho coletivo. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.07)”. 

  Nessa passagem a professora Rosa apresenta modificações importantes no seu 

trabalho em relação aos conteúdos, ocorrendo mudanças nas prioridades já trabalhadas no 

passado. 

“Em relação a conteúdos, pra mim foi ruim né, essa organização dos conteúdos 
que eles colocaram, porque não era o que eu elencava como mais importante, 
principalmente, com as quintas séries, que eu gosto de trabalhar. Normalmente 
eu trabalhava com assuntos que me davam possibilidades de trabalhar as outras 
questões de preparação, antes de entrar em conteúdos mais complicados, mais 
pesados, né, então pra mim foi um impacto grande nesse sentido”. (Professora 
Rosa). 
 

  Neste trecho a professora Rosa aborda sobre os conteúdos propostos, 

considerando-os inadequados para as quintas séries, e também, sobre o formato do jornal que 

o considera inadequado. O que acaba destoando do que foi pensado como positivo pelos 

organizadores do projeto. 
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“pra quinta série muito ruim, sem contar que o material tem um formato que pra 
quinta e sexta séries não era adequado, era enorme, mal conseguia manusear, e 
acho que tudo isso atrapalhou um pouco né, já no conteúdo, achei um erro você 
ter o mesmo pra quinta e sexta séries, são competências diferentes, são 
maturidades diferentes, e eu acho que poderia ter explorado outras situações 
mais”. (professora Rosa). 

   

  Um contraponto entre o que nosso sujeito considera sobre estes aspectos como os 

conteúdos propostos e o formato do jornal, com o que a SEE/SP acredita ser um ponto forte. 

Para as atividades previstas para esses 42 dias foi criado um material didático 
inovador: o jornal do aluno “São Paulo Faz Escola” – edição especial da 
proposta curricular – e uma revista para o professor. 
O jornal “São Paulo Faz Escola” terá o formato e as características de um jornal 
de verdade, interativo, com projeto gráfico agradável ao aluno e voltado para 
facilitar o aprendizado. (www.rededosaber.sp.gov.br).  

 

  Para professora Joana, os conteúdos propostos foram uma oportunidade de 

conhecer novas abordagens e temas para sua disciplina, como também ter uma preparação mais 

rigorosa de suas aulas, fazer pesquisas, em razão da introdução de novos conteúdos propostos. 

“Os conteúdos, o que eu achei um pouco de mudança, foi no jornal que eu 
nunca trabalhei com batalha naval e nunca trabalhei com planta de sala”... “nós 
passamos a ter mais trabalho pra preparar nossas aulas, não que eu não 
preparasse aulas, eu sempre preparei minhas aulas, sempre em qualquer aula 
que eu entrasse eu sabia o que eu tinha pra trabalhar, só que, sendo imposto um 
determinado conteúdo, e você não tem no livro, você precisa pesquisar, você 
tem que andar atrás de um colega, você tem que ir a biblioteca”. (Professora 
Joana). 

   

  Entendemos essa resposta como de acordo com as diretrizes do projeto São Paulo 

Faz Escola, considerado ousado e inovador pela SEE/SP, por estar apoiado na utilização de 

vários materiais pedagógicos, com o intuito de apoiar o trabalho realizado nas escolas e contribuir 

para a melhoria das aprendizagens dos alunos. (Proposta curricular do estado de São Paulo, 2008, 

p.8). 
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  Também constatamos resistências e reações aos conteúdos impostos pelo projeto, 

os professores analisados adaptaram-se as exigências colocadas e as condições materiais e 

pedagógicas disponíveis para realizarem o melhor trabalho possível. 

“Eu vou trabalhar com a proposta, com os conteúdos, não vou dar todos aqueles 
textos de interpretação que tem em história, porque eu não vou tirar xerox, eu 
não ganho pra isso” ...“então aqueles conteúdos que eu acho que meu aluno 
deveria aprender, principalmente no ensino médio, pra fins de vestibular e ele 
não tá aprendendo, eu estou pedindo em forma de trabalho, trabalho em grupo”. 
(Professora Maria). 
 
 

  A professora Maria demonstra disposição em trabalhar com o que foi proposto, 

porém ressalta a importância de outros temas não apresentados no projeto e no qual trabalhou 

apesar das dificuldades materiais, realizando com os alunos trabalhos em grupo. 

  Viriato (2001) constatou essas “resistências” aos planos de reformas do sistema de 

ensino público paulista, 

 
nem sempre o que é implantado pela SEE/SP as escolas implementam. Aquilo 
que as Escolas declaram estar fazendo não é exatamente o que ocorre no seu 
cotidiano, principalmente porque essas não têm participado do processo de 
construção de tais políticas. Isso nos leva a afirmar que, cotidianamente, tais 
projetos não fazem parte da cultura da escola. (Viriato, 2001, p.2). 
 

  Nossos sujeitos evidenciam esse contraponto de “resistências” e adaptações ao que 

é proposto pelo projeto. 

“se você for analisar, que prática tinha o jornal era uma coisa pra leitura, ele 
tava descolado daquilo que a gente tá fazendo,.né, pra retomar os meus 
conteúdos eu tive meio que dar uma volta, isso porque os pressupostos não 
tinham nada haver com aquilo que eu escolhia para essas atividades, assim pra 
mim mudou completamente. (Professora Rosa).  
 

   Mais uma vez, demonstra-se uma grande mudança no conjunto de conteúdos 

trabalhados antes e após a introdução do projeto São Paulo Faz Escola. 

 
“mas o aluno tem que ter anotações no caderno, ele tem que ter o conteúdo para 
ele se embasar e ter uma estrutura de um segmento que ele tá vendo, então nisso 
ai eu continuei sendo, não que somente, mas sendo conteúdista seguindo tudo 
que o São Paulo Faz Escola mandou, cumpri a risca, se você olhar os meus 
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diários, tá tudo anotado, ta tudo aqui de acordo com o conteúdo proposto”. 
(Professora Joana). 
 

  A professora Joana procurou como afirmou, seguir o que foi proposto no projeto 

sem deixar de ser “conteúdista” como fora declarado. 

  Dias-da-Silva & Fernandes colocam a inconveniência de se continuar implantando 

“reformas educacionais que impõem projetos e atividades à revelia das concepções e condições 

de trabalho dos professores”. E conclui “decididamente, o trabalho docente inclui política 

educacional, gestão escolar e metodologia de ensino - questões indissociáveis”. (Dias-da-Silva & 

Fernandes, 2006, p.10). 

  Pelo que constatamos com nossos entrevistados os conteúdos propostos pelo 

projeto da SEE/SP, não estavam em total sintonia com o que esses já trabalhavam anteriormente 

ao projeto. Assim, podemos ter reações que geram resistências a adesão aos conteúdos propostos, 

adaptação com o que já era feito antes do proposto ou ser recebido como um receituário que deve 

ser seguido à risca. 

  Dias-da-Silva & Fernandes procurou demonstrar em seu trabalho que 

diversamente à racionalidade técnica, “que reduziu os professores a meros executores de planos 

elaborados por especialistas”, presencia-se a construção de argumentos teóricos, que viabilizam e 

re-significam a vida e o trabalho dos professores, “implicando uma concepção mais conseqüente 

e humanizadora”, reconhecendo-os como “intelectualmente hábeis e competentes para analisarem 

a realidade e (re)criar alternativas de ação político-pedagógica” (Nóvoa,1991 e 1992; 

Zeichner,1993; Giroux,1997, entre outros), citado por Dias-da-Siva & Fernandes. (Dias-da-Silva 

& Fernandes, 2006, p.04). 

  Nesse contexto de recriação destas práticas pedagógicas que vários autores 

defendem a construção de escolas como "redes de auto formação continuada" (Nóvoa,1991), 
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como "organização aprendente" (Fullan e Hargreaves, 2000), como "lócus de formação" 

(Candau, 1997), que permitam aos professores o enfrentamento de seus problemas/dificuldades 

no ensinar-aprender e a construção de uma escola mais justa e democrática, através do 

desenvolvimento de uma práxis reflexiva catalisada através do trabalho coletivo de seus 

membros. (Dias-da-Silva & Fernandes, 2006, p.04). 

  Sobre a metodologia de ensino trabalhada pelos nossos sujeitos, considerando que 

todas as instruções de como deveriam ser realizadas as práticas em sala de aula, estavam a priori 

sugeridas na revista do professor, também encontramos as adaptações e resistências ao proposto 

no projeto.  

  Para a professora Maria constatamos em suas respostas, as dificuldades que 

encontrou em realizar tudo como foi proposto e também, conseguir realizar sua metodologia de 

ensino através de seminários, em razão da sobrecarga de trabalho adicional, devido a um maior 

volume de conteúdos propostos, menor carga horária em sala de aula e falta de materiais para a 

realização de um trabalho mais satisfatório.  

Eu tinha mais tempo em sala de aula, agora são três aulas por semana, então, eu 
dava muito seminário, porque na faculdade trabalhava muito com seminário. 
Nós já estamos em maio e não dei nenhum seminário, não tive tempo hábil para 
isso”... “e o seminário que eu gosto de fazer...não tenho tempo hábil para isso, 
ou fica uma coisa ou outra, então eu tento conciliar uma coisa e outra, e tá 
difícil”... “É a principal metodologia de ensino que tenho, e não to conseguindo 
fazer, porque são muitos conteúdos para passar, e os alunos estão cobrando 
isso, porque eles querem isso, eles acham importante porque é um seminário 
com perguntas eles participavam”. (professora Maria). 

 

  Neste trecho a professora expõe dificuldades em utilizar-se de uma metodologia de 

trabalho, o seminário, por motivos de sobrecarga de trabalhos, “são muitos conteúdos para 

passar”, podendo prejudicar a qualidade do aprendizado dos seus alunos. 

  Oliveira (2003) citado por Dias-da-Silva & Fernandes, afirma que as reformas 

educacionais atuais estão marcadas pela padronização e massificação de certos processos 
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administrativos e pedagógicos que permitem o controle central das políticas. (Dias-da-Silva & 

Fernandes, 2006, p.08).  

  Também temos indícios de resistência e reação diante da questão de autonomia 

para trabalhar e falta de materiais de apoio. 

“To trabalhando os conteúdos, mas da minha maneira, eu não to seguindo o 
caderno, não, exatamente não, mesmo porque, primeiro: não tenho dinheiro pra 
bancar texto, não vou tirar xerox, eu me nego a isso, não ganho pra isso, nós já 
perdemos o difícil acesso, eu me nego a isso, não vou fazer isso, tá, e a gente 
não pode pedir pro aluno o dinheiro pra tirar um xerox, eu não gostei”. 
(Professora Maria). 

 

  Farias descreve sobre aspectos que se tornam agravantes para melhorias na 

qualidade do ensino que são: a escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho.  

Os professores, quando “encaram a renovação pedagógica de seu trabalho”, 
precisam enfrentar ainda situações de carência material que acabam, “em médio 
prazo”, inibindo tais iniciativas e promovendo o ceticismo em relação à 
possibilidade de mudança. Apenas boa vontade e compromisso não são 
suficientes para uma mudança substancial nas práticas pedagógicas. Como 
assinala Esteves (1991, p. 107), “as condições de trabalho, nomeadamente os 
constrangimentos institucionais, também constituem entraves às práticas 
inovadoras”.  (Farias, 2006, p.36) 

 

  Para a professora Rosa, as indicações de metodologias indicadas na revista do 

professor não trouxeram novidades, pois já faziam parte de suas práticas usuais. 

“Muitas das experiências que estavam no jornal, são coisas que eu 
habitualmente faço com aquele sistema de trabalho, então pra mim não teve 
nenhuma novidade, nem inovação, eu até usava coisas, mais coisas que estão 
ali, só que obviamente não naquele tempo e daquela maneira, né, então pra mim 
não teve nenhuma novidade, nem muito complicado, não”. (Professora Rosa). 

   

  A professora esclarece que possui um repertório metodológico mais amplo do que 

o proposto pelo projeto, porém, utilizado em outras circunstâncias e tempo. 

  A professora Rosa coloca também uma questão importante sobre a falta de 

interesse dos alunos, o que inviabilizam certas práticas que propõe o projeto, uma vez que as 



 111 

expectativas de quem elaboram as propostas oficiais, nem sempre são aquelas que acontecem em 

sala de aula.  

Em uma classe de trinta e cinco, você tem dois que fazem, então acaba 
inviabilizando a proposta que eles colocam, entendeu? Então eu tenho que 
acabar adaptando situações, e de certa forma isso atrapalha, porque você segue 
as instruções esperando que eles façam, como eles esperam que eles façam, 
como eles esperam que a gente discuta com eles e eles respondam, e o 
problema é o feedback que não vem”. (Professora Rosa). 
 
 

  A professora seguiu as instruções colocadas, porém os resultados não lhe 

pareceram satisfatórios. Será que uma proposta elaborada sem a participação dos professores é 

mesmo a melhor alternativa para um trabalho mais satisfatório para o professor e para o 

aprendizado dos alunos? 

  Dias-da-Silva & Fernandes relatam “um sofrimento e revolta com os frutos de uma 

reforma educacional da qual os professores foram meros objetos”. Uma vez que, os péssimos 

resultados alcançados pelos alunos brasileiros em exames de caráter nacional e internacional 

recaem sobre o professor. 

  Assim como aponta Contreras (1997, p. 205), citado por Dias-da-Silva & 

Fernandes, os professores. 

Vêm sendo rotulados como incompetentes, mal formados, resistentes à 
mudança..., uma interpretação superficial para a atual situação do trabalho 
docente, como analisa “Há um grande logro político nessas reformas: os 
professores ampliam sua responsabilidade, porém sem aumentar seu poder, isto 
é, sem dispor de mais possibilidades de transformação das circunstâncias em 
que se desenvolve seu trabalho. (2006, p.03). 

  

  Já a professora Joana demonstra mudanças em sua metodologia de trabalho, em 

razão do proposto pelo projeto, seja por falta de condições materiais adequadas ou mesmo pelas 

orientações colocadas na revista do professor. 

“Você não tem material, tem que pesquisar, ralar, trabalhar, pra ter uma 
qualidade de aula, então quer dizer: eu mudei o meu modo? Mudei”... “Tem 
que trazer cola, tesoura, tem que colar tudo, tudo, é totalmente diferente, por 
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exemplo, meus alunos confeccionavam mapas, meus alunos faziam às vezes 
tabelas, hoje em dia eles tem que fazer tabelas, e vou de carteira em carteira e 
ensino”... “então no que eu mudei foi isso, eu trabalhei menos lousa, menos 
textos, e mais confecções, desenhos, mapas, tabelas e gráficos, foi o que eu 
mais trabalhei, e isso na sexta série, na oitava série eu ainda continuei com 
muita reprodução de textos e conclusão pessoal”. (Professora Joana). 

 

  A professora Joana declara mudanças em sua metodologia de trabalho, 

introduzindo e confeccionando com os alunos materiais diversos, “é totalmente diferente”, 

repercutindo em suas práticas de trabalho, “trabalhei menos lousa, menos textos e mais 

confecções, desenhos, mapas, tabelas e gráficos”. 

  No trecho citado acima, encontramos características que se aproximam com o 

exposto pela coordenadora geral do projeto, Maria Inês Fini. 

Este material pode servir de referência para novas práticas e, 
fundamentalmente, para orientar o planejamento do ano letivo, com base em 
uma reflexão sobre os resultados obtidos durante a aplicação das práticas 
indicadas. (Ed. Esp. Proposta curricular, 2008, p.05)  

 

  Sobre a maneira e as ferramentas avaliativas utilizadas pelos nossos sujeitos 

pesquisados, não encontramos mudanças significativas por meio das respostas obtidas. 

  Algumas críticas foram feitas sobre as estratégias expostas no projeto São Paulo 

Faz Escola pela revista do professor. Para professora Maria essas estratégias não privilegiavam 

todo o repertório de aprendizagens possíveis de aferição, pois o considera muito centrado nas 

questões de leitura e interpretação de texto. 

“Aquelas propostas de avaliação que estão dentro do que eles querem ali, é 
leitura e escrita e interpretação de texto, o aluno sabendo interpretar, ta, eu 
concordo com isso até certo ponto, mas não é só isso, o aluno precisa ter 
raciocínio, ter discernimento, ser critico”.... “o trabalho do jornal é importante, 
é uma avaliação, a atividade com jornal, seminário, uma prova, uma avaliação 
também escrita, chamada oral, né”... (Professora Maria).  
 
 

  Essa percepção de nosso sujeito encontra-se demonstrada pelos próprios objetivos 

do projeto, pois 
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Este material objetivou subsidiar tanto professores, quanto alunos, na realização 
das atividades durante este período de reforço intensivo, privilegiando a leitura, 
a produção de textos e a matemática. (www.rededosaber.gov.br). 
 
 

  Também faz criticas, professora Maria, as avaliações oficiais baseados nesse foco 

de aprendizagem e ao mesmo tempo considera e cita as qualidades que devem nortear a formação 

dos seus alunos. 

“a idéia deles, SEE/SP, é só leitura e escrita, o aluno saber ler, saber juntar as 
letrinhas, b com a, ba, e ai formam uma frase já tá bom, pra mim isso não ta 
certo, meu aluno tem que ser mais que isso, ele tem que pensar, tem que ser 
mais crítico, mais cidadão, tem que ter caráter, tem que ser um homem, ele tem 
que pensar no futuro dele, na mudança política do país, ele não pode ficar só no 
ler e escrever, tem que ler, escrever e entender e pensar, analisar e pensar no 
amanhã, não é só no hoje não,  vai ficar só no ler e escrever, só pra dizer que 
nosso país não tem analfabeto, não concordo com isso”. 
 

  Fica claro o entendimento que a professora Maria teve do modo de concepção 

sobre os objetivos avaliativos do projeto São Paulo Faz Escola. Para ela a avaliação oficial 

procurou apenas aferir sobre a idéia de leitura e interpretação de textos. 

  Citando Cruz, que aponta sobre a concepção do professor ser um profissional que 

tem seus saberes e suas práticas, os quais apontam uma determina concepção de mundo, 

encontramos. 

No plano da formação e do exercício profissional, o que caracteriza o professor 
não é exclusivamente o domínio de uma disciplina, mas o de um conjunto de 
conhecimentos, que chamamos de saber docente (Tardif, 2000), que inclui uma 
gama não só de saberes, mas também de práticas relativas ao ofício de ensinar. 
Nessa direção, o ofício do professor implica um saber fazer que assegure a 
aprendizagem da disciplina e a transmissão do que lhe é confiado pela via das 
diretrizes curriculares e que, inevitavelmente, expressa uma determinada 
concepção de mundo. (Cruz, 2007, p.198). 
 
 

  Cruz também registra que as mudanças encaminhadas justamente por não 

contarem com a participação direta dos professores no seu processo de elaboração, encontram 

neles próprios típicos obstáculos à sua implementação.  
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Se, por um lado, existem alterações na dinâmica curricular que agradam aos 
professores, por outro existem modificações que não são bem aceitas. 
Principalmente aquelas que interferem diretamente nas suas rotinas de trabalho.  
(Cruz, 2007, p.203). 
 
 

  A professora Rosa não mudou suas convicções sobre avaliação, continua 

realizando como sempre o fazem através de avaliação individual, atividades em grupo, provas 

orais e escritas, numa concepção de avaliação diversificada como propõe a revista do professor. 

“Não mudei absolutamente nada, a minha visão da avaliação... são vários 
olhares em cima da avaliação diversificada, que é o que o jornal propõe, né, que 
você tenha momento de consulta, momentos de que eles tenham que recorrer a 
coisas que eles já tem, trabalhar com recorte que é uma coisa que eu já faço, 
então não me acrescentou nada”. (Professora Rosa). 

  

          A professora Rosa considera que as estratégias de avaliação propostas na revista do 

professor já fazem parte de seu repertorio de estratégias utilizadas, portanto, não existindo 

evidências de inovação ou mudanças sobre esta questão com a introdução do proposto pelo 

projeto.   

  Com a professora Joana encontramos o mesmo tipo de resposta, não ocorrendo 

mudanças significativas na sua forma de avaliar seus alunos, depois da introdução da revista do 

professor pelo Projeto São Paulo Faz Escola. Faz sugestão sobre a questão de tempo previsto para 

as avaliações, considerando que esse tempo deve ser algo a cargo do professor decidir o quanto 

seja necessário. 

“Na revistinha, (revista do professor), aqui existe, tá falando pra gente como a 
gente deve avaliar que é exatamente em cima do que eu trabalho, então eu 
trabalhei em cima disso aqui, eu trabalhava com elaboração de perguntas, aqui 
tem elaboração de textos, o que eu acho, .... interpretação de mapas eu também 
pedi pra eles, então, eu to seguindo as orientações, mas eu já trabalhava isso 
daqui, então não tem assim, olha!... e  outra coisa também aqui na revista fala 
assim: tempo previsto, nem sempre é necessário esse tempo e nem sempre esse 
tempo dá, então eu acho que isso deveria deixar livre pro professor decidir”. 
(Professora Joana). 

    



 115 

  Aqui também podemos dizer que para a professora Joana o Projeto São Paulo Faz 

Escola também não contribuiu com novas situações de avaliação, e que não ocorreram impactos 

no seu trabalho sobre esse assunto.   

  Concordamos com Cruz ao dizer que nem todas as propostas oficiais são nocivas 

e/ou buscam atravancar o trabalho pedagógico, cuja especificidade reside na aprendizagem do 

aluno. O que está equivocado é o distanciamento dos que elaboram essas propostas oficiais com a 

realidade do contexto de trabalho do professor. Para o autor: 

 
Algumas delas apontam para direções bem interessantes. Todavia, o 
distanciamento entre a sua concepção e o envolvimento do professor acaba se 
constituindo em um elemento crucial para determinar seu sucesso ou fracasso.  
(Cruz, 2007, p.203). 

 

  Como relata Arroyo, citado por Cruz, “é preciso repor os mestres no lugar de 

destaque que lhes cabe”. (Cruz, 2007, p.204). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
  Nessa parte descrevemos as considerações que acreditamos serem importantes 

neste trabalho. 

  Na tentativa de responder a questão principal: Quais impactos ocorreram no 

trabalho dos professores da rede pública em virtude da política educacional implantada através do 

Projeto São Paulo Faz Escola.  

      Procuramos demonstrar através dos autores que: 

  Em um primeiro momento, a correspondência existente entre o projeto São Paulo 

Faz Escola com uma política de governo instruída pelas orientações gerais do Banco Mundial 

para a área da educação. 

  Através da regulação educacional, por conseqüência, com a regulação do trabalho 

docente e suas influências. Problematizando a incompatibilidade entre as condições de trabalho a 

que estão submetidos os professores, e o principio do trabalho coletivo nas escolas, 

      Realizamos um breve histórico das principais políticas educacionais 

implementadas por governos paulistas em suas escolas da rede pública de ensino, como forma de 

dimensionar as políticas de governo nos últimos anos, e um melhor entendimento dos rumos das 

políticas educacionais dos governos paulistas. 

  Traçamos as linhas gerais do plano de metas e o plano de qualidade das escolas 

públicas do Estado, dentro do novo projeto para a educação do atual governo. 

  Realizamos um estudo sobre a nova proposta curricular do Estado de São Paulo, 

analisando seus detalhes para compreendermos suas singularidades que interferem sobre o 

trabalho do professor. 
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  E, um estudo sobre o tema currículo prescrito, para afirmarmos que este projeto 

intitulado São Paulo Faz Escola encontra-se nesta categoria, com todos os seus objetivos e ações 

que assim o caracterizam. 

  Ocorreram com toda certeza equívocos no planejamento das ações que foram 

propostas no projeto São Paulo Faz Escola.  

  Erros envolvendo as ações iniciais de planejamento, como: 

• Pouco tempo para a discussão das ações que seriam desenvolvidas; 

• Para o entendimento do projeto e da nova proposta curricular. Tempo maior seria 

necessário, considerando que os professores não tiveram qualquer participação na 

elaboração no projeto do governo paulista. 

  Em relação aos impactos que a introdução deste projeto teve no trabalho do 

professor, através do jornal do aluno e da revista do professor, esses podem ser discriminados 

conforme nossos dados levantados: 

a) Os conteúdos propostos no projeto São Paulo Faz Escola, tanto no Jornal do Aluno, quanto na 

proposta curricular, não estavam em grande parte, dentro do planejamento de nossos professores, 

de maneira geral todos tiveram que fazer adaptações e retirada de alguns conteúdos. 

b) Ocorreram críticas sobre a forma de apresentação destes conteúdos no Jornal do aluno, 

principalmente para as quintas séries, pois eram os mesmos para as sextas séries, considerou-se 

que estes conteúdos não deveriam ser iguais, pois as maturidades destes alunos de diferentes 

séries, são diferentes. 

c) Também registramos que ocorreram resistências de nossos sujeitos ao que foi proposto. 

Adaptações e alterações de alguns conteúdos foram realizadas pelos nossos entrevistados. 
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d) Por último registramos a precariedade quanto à falta de materiais de apoio e também, a falta de 

apoio institucional e de pessoal, percebido pelos nossos sujeitos. 

     Quanto à questão da metodologia de ensino utilizada pelos nossos sujeitos, 

constatamos que não ocorreram impactos importantes com as instruções da revista do professor.  

  Os professores relataram possuírem todas as habilidades enumeradas na revista do 

professor. Desta forma, não percebemos novidades nas propostas colocadas, ressaltamos 

inclusive, que estes argumentam que possuem outros repertórios metodológicos que não foram 

contemplados na revista do professor, como o seminário, utilizado por um de nossos 

entrevistados. 

    Na questão da avaliação, os modelos propostos no Projeto São Paulo Faz Escola, 

também não trouxeram novidades para nossos professores pesquisados.  

   Os professores declararam que já realizavam as avaliações sugeridas na revista do 

professor, e que  portanto, não revelaram novas estratégias para estes. 

   Críticas foram ouvidas em relação à avaliação oficial do governo, e aos conteúdos 

propostos pelo projeto, pois para um de nossos sujeitos essa avaliação oficial realizada após o 

período da recuperação intensiva, abordava apenas interpretação de textos e conteúdos de 

matemática, o que foi considerado insuficiente para outras questões que também poderiam ser 

objetos de avaliação. 

   Ainda sobre esse fato, outro de nossos sujeitos, acrescentou a falta de discussões 

posteriores em relação aos resultados obtidos por seus alunos nessa avaliação oficial, os quais, 

não foram se quer mencionados ou relatados nos espaços de trabalho dos professores. 

   Consideramos, que as discussões relativas aos resultados obtidos pelos alunos 

nesse exame oficial, com certeza, seria um momento muito especial para a discussão de todos os 
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professores e direção desta escola, em relação a novas estratégias e planejamento de ações para a 

melhoria da qualidade do ensino e do trabalho de todos os professores.  

   Contudo acreditamos, que a melhor solução para a resolução dos problemas 

referentes ao trabalho docente e dos processos de ensino e aprendizagem de nossos alunos, ainda 

está condicionado ao equilíbrio entre a elaboração de diretrizes e metas a serem alcançadas e o 

respeito à autonomia do professor e de toda a equipe pedagógica de cada unidade escolar. 

  Desta forma, o projeto pedagógico de cada escola deve ser construído com base 

democrática, com a participação de todos os envolvidos, direção, professores, funcionários, 

alunos e pais, dentro do que foi estabelecido como diretrizes fundamentais para a qualidade de 

ensino. 

  Entendemos que a construção do projeto político-pedagógico deve ser a alma de 

toda a escola, devendo ser o centro de referências para a atuação de todos os envolvidos. 

  O papel fundamental que acreditamos que a Secretaria de Estado da Educação, 

através do governo do Estado, deve ter é o de prover as condições mínimas, materiais e 

institucionais, para que o projeto político-pedagógico de cada unidade escolar saia do papel, 

tornando-se uma realidade.  

  A autonomia escolar não pode ser considerada como um problema para a 

qualidade do ensino, nas escolas públicas paulistas, mas antes, uma ferramenta para a formação 

de uma equipe de trabalho orientada por esse documento. 

  Acreditamos ainda, que a adoção de um currículo prescrito por especialistas, para 

ser adotado por todas as escolas da rede pública, deva ser considerado como um modelo de 

cerceamento da autonomia do professor. 
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  Não acreditamos que o caminho percorrido pelo governo paulista para a educação 

pública de sua rede, esteja dentro das expectativas dos professores pesquisados e dos autores que 

consultamos. 

  É necessário percebermos, que a grande mudança na qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem que se pretende alcançar, passa necessariamente pela adesão dos 

professores a qualquer processo de mudança pretendido. 

  Para ocorrer à adesão é necessário fazer diferente do que foi realizado nesse ano de 

2008. Que é ouvi-los; deixar a autonomia ser estabelecida de fato e acreditar no potencial de cada 

equipe escolar da rede. Mais uma vez, deixar para a equipe de cada unidade escolar as demandas 

pela educação, e por outro lado, a SEE/SP proporcionando as condições para que essa mudança 

aconteça. 

  Consideramos que a receptividade, de nossos professores entrevistados, ao Projeto 

São Paulo Faz Escola não pode ser considerada como satisfatória, com relação ao que foi 

proposto e esperado pelos órgãos oficiais da SEE/SP, explicado em parte diante das 

características implícitas desse projeto. 

  Assim os resultados encontrados por nós, se aproximam mais das referências aqui 

explanadas.  
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ANEXO - Quadros das entrevistas realizadas 

 
QUADRO – 1 – Identificação dos sujeitos 

 
Sujeitos Nome fictício Formação Acadêmica 

Profissional 
 

Tempo de 
magistério e 

cargos ocupados 
durante a carreira 

Associação, cargo ou 
militância 

A Maria  
 

Estudos Sociais e 
Licenciatura em Historia 

25 anos no Estado, 
sempre como PEB 
II 

Somente associação com a 
Apeoesp 

B Rosa Bióloga, formada em 
Ciências biológicas e  
Pedagogia  

15 anos como PEB 
II, um ano na 
coordenação a uns 
quatro anos atrás. 

Sindicalizada pela 
Apeoesp, “mas não 
participo ativamente de 
nada”  participa de uma 
associação de educadores 
chamada AILAN, 
associação de educadores 
da América latina 

C Joana Licenciatura curta em 
Estudos Sociais e 
Licenciatura plena em 
geografia. 

28 anos, sempre 
atuei no campo do 
magistério, sempre 
como professora, 
nunca sai da sala de 
aula. 

Não, já fiz parte da 
Apeoesp, hoje em dia, não 
pago, não sou filiada. 

 
 

QUADRO – 2- Apropriação do material 
 
 

Sujeitos Sabia do projeto? Como lhe foi 
apresentado? 

Orientações 
recebidas 

Impressões 

A “Eu soube disso no final 
do ano passado, eu acho 
que a maioria dos 
professores também” 
 
“Eu fiquei sabendo que 
tinha uma discussão no 
site, isso e aquilo, eu não 
fui informada disso”, 

“demorou pra gente 
receber esse material” 
“a gente já tinha uma 
idéia no final do ano” 
“ela tirou o planejamento 
de Historia pela Internet 
com todo o conteúdo, 
quando eu comecei a ler 
o conteúdo, eu já não 
gostei, porque não batia 
com meu planejamento 
que eu tenho a muitos 
anos” 

“A orientação foi: 
pega o jornal e 
usa... pega e usa” 
“cada professor 
pegava, levava para 
a sua sala e 
trabalhava” 
“Eu particularmente 
não tive nenhuma 
orientação. Você lê, 
leva para casa, 
estuda, vê o 
conteúdos, 
pesquisa, que foi 
que eu fiz, levei pra 
casa, estudei, vi os 
conteúdos, os textos 
elaborados e fui 
trabalhando com 
meus alunos 

“Quando eu recebi, o 
formato do jornal eu não 
gostei, o conteúdo eu 
gostei apesar do conteúdo 
não bater com o meu 
planejamento dos anos 
anteriores, então, quando 
eu peguei o caderno do 
professor pra trabalhar 
especificamente com o 
primeiro ano que é Grécia, 
Roma que seria no meu 
antigo planejamento 7 
serie, eu não gostei” 
“Foi negativa, não gostei, 
porque eu sou contra algo 
que é imposto, acho que, 
acho não, tenho certeza 
que o professor tem que ter 
liberdade e autonomia de 
passar o que ele acha o que 
é melhor para o seu aluno” 
“Então a minha primeira 
impressão foi negativa, eu 
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não gostei mesmo” 
 
“eu não gostei, por que?, 
na minha cabeça primeiro 
ano do ensino médio tem 
que ser Historia da 
América, e não tem nada 
sobre, se você pegar o 
conteúdo que saiu na 
Internet no começo do ano 
de todos os bimestres e 
trabalhar por essa nova 
proposta, só tem dois itens 
se eu não me engano, 
sobre historia da América” 
 
“e a colonização 
espanhola, a colonização 
francesa a inglesa, os 
Estados Unidos, né, porque 
infelizmente estamos num 
País dependente 
economicamente do 
imperialismo norte 
americano, pois se fala 
tanto dos Estados Unidos e 
não tem nada... eu não vou 
trabalhar com isso” 
 
“nós vemos lá, proposta 
obrigatória, lembra que 
nós discutimos, que veio 
os representantes lá da 
diretoria, que eu falei, não 
eu não gosto disso, que 
isso é uma palhaçada, não 
concordei” 
“então a minha primeira 
impressão foi negativa, eu 
não gostei mesmo” 

B “Eu tinha lido no site 
alguma coisa, porque eu 
tenho o habito de 
consultar, né, mas não 
tinha ainda tomado 
contato como eu fiz 
quando a gente chegou na 
escola” 
 
“porque eu tinha lá uma 
duvida de como é que 
seria esse material, tinha 
sobre mas né, e ai depois 
quando a gente teve a 
reunião, e as pessoas 
colocaram o material pra 
gente ler mesmo, foi o 
momento que eu tomei 
conhecimento mesmo” 

“Eles fizeram aquela, 
pegaram a revista, 
pediram para a gente ler 
alguns trechos da revista, 
e ai depois pediram para 
a gente se organizar por 
área, e cada área 
analisava os seus 
materiais” 
 
“porque aqui a gente teve 
que ler trechos, aquilo 
ficou tudo muito 
fragmentado, pouco 
tempo, né, uma mudança 
dessa estrutura com 
tempo para planejamento 
nulo práticamente, e isso 
assim, sem coordenação, 
a gente não tinha pessoas 
engajadas no que estava 
acontecendo, você tinha 

“As orientações 
foram mais daquilo 
que eu li, né, do que 
propriamente de 
pessoas me 
orientando sobre 
alguma coisa” 
 
“eu particularmente 
peguei o material 
fiz uma leitura em 
casa, detalhada, 
tenho o habito de ir 
ticando as coisas, e 
ver como iria fazer 
e percebi que o 
material ele era 
uma coisa meio que 
autodidatica assim, 
né, você consegue 
ler e aplicar aquilo 
por que é muito 

“A minha primeira 
impressão é de que no 
sentido, olha, alguém ta 
fazendo alguma coisa, mas 
na medida que eu fui, 
lendo e vendo o que é que 
ele se propunha a fazer, eu 
já comecei a ficar um 
pouco receosa” 
 
“porque eu particularmente 
não gosto desta coisa de 
tempo contado” 
 
“na quinta serie 
principalmente, que eles 
receberam o mesmo 
material da sexta serie e 
que não considerava em 
nenhum momento que 
aquelas crianças estavam 
chegando de uma quarta 
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alguns professores que 
tiveram uma formação, 
pelo que eles passaram, 
numa videoconferência, 
bem superficial, e, 
logicamente que também 
não sabiam de nada, 
então o que eles passaram 
para a gente foi, vamos 
ler o material, né, ta aí, 
vamos ter que fazer e ai 
como é que vai ser?” 

detalhado, né, 
respire, relaxe, 
agora pergunte, 
agora, ... então, tava 
bem esmiuçadinho” 

serie, de um professor só, e 
jogam aquele monte de 
coisas em cima deles” 
 
“pra quinta serie muito 
ruim, sem contar que o 
material tem um formato 
que pra quinta e sexta 
series não era adequado, 
era enorme, mal conseguia 
manusear, e acho que tudo 
isso atrapalhou um pouco 
né, já no conteúdo, achei 
um erro você ter o mesmo 
pra quinta e sexta series, 
são competências 
diferentes, são maturidades 
diferentes, e eu acho que 
poderia ter explorado 
outras situações mais 
ricas”. 

C “Foi no dia em que eu 
vim pro planejamento” 

“eu não sabia” 
 
“nunca soube... ninguém 
quase ninguém sabia, das 
pessoas que eu conheço, 
foi jogado ai, né, pra 
gente, como.... e foi 
jogado ai pra gente no 
começo do ano, quando 
chegamos aqui, e foi 
falado, é isso, isso e 
isso... teve uma 
teleconferência no dia do 
planejamento e depois 
teve um replanejamento” 

“Bom, foi falado, e foi 
dado algumas instruções, 
eu me lembro que a 
coordenadora passou e 
falou, vocês vão entrar 
em tal sala, vão pegar os 
jornais, dentro do jornal 
tem tudo pro aluno 
acompanhar e tudo como 
deve ser feito e ai a partir 
daquele momento eu 
comecei a fazer os planos 
de aula, comecei a 
planejar tudo, porque até 
então eu não tinha visto o 
jornal e nem sabia o que 
tinha dentro do jornal” 

“Bom, que todos os 
dias os jornais eram 
entregues aos 
alunos e recolhidos 
ao final da aula e os 
jornais só seriam 
entregues aos 
alunos bem no final 
quando a gente já 
tivesse vencido 
todas as etapas, 
todas as fichas 
trabalhadas, é, e no 
começo assim a 
gente, com tudo 
novo, a gente 
assusta, né, mas 
todos os dias eu 
preparava alguma 
coisa, eu nunca 
cheguei e entrei em 
sala de aula, sem 
saber o que dar para 
o aluno, eu 
preparava o 
material com o 
jornal e através de 
pesquisas” 

“Do jornal, é, eu achei que 
num primeiro momento, 
era necessário que nós 
tivéssemos um 
treinamento, eu levei 
muito susto, eu fiquei meio 
desorientada, na primeira 
semana” 
 
“por exemplo, se nós 
tivéssemos numa primeira 
semana uma orientação do 
jornal, onde nós 
poderíamos achar 
materiais, e a secretaria da 
educação oferece isso, isso 
e isso, você vai poder 
imprimir tudo, e isso nunca 
foi oferecido, e não é só 
aqui, em escola nenhuma 
foi oferecido” 
“numa expressão chula, foi 
a queima roupa, TOMA 
faz, professor, se ta ai pra 
isso! Entendeu, eu acho 
assim que subestimando a 
inteligência do professor, 
olha você não é capaz de 
passar os seus conteúdos, 
então ta ai, não que, quero 
deixar bem claro, não 
estou criticando o 
conteúdo que é de ótima 
qualidade, é como foi 
colocado, como sempre no 
Estado, então a gente sente 
assim um baque muito 
grande.” 

 
QUADRO – 3 - Impactos sobre a autonomia e o trabalho do professor 
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Sujeito
s 

Conteúdos Metodologia Avaliação 

A “nós tivemos varias mudanças 
de conteúdos nesse tempo que 
fomos adaptando, e chegamos 
a um consenso o que seria 
melhor tanto pro ensino 
fundamental quanto para o 
médio” 
 
“nós tínhamos tudo planejado 
durante anos e anos” 
 
“então pra mim é importante 
aquele conteúdo e foi tirado 
da proposta” 
 
“eu vou trabalhar com a 
proposta, com os conteúdos, 
não vou dar todos aqueles 
textos de interpretação que 
tem historia, porque eu não 
vou tirar xerox, eu não ganho 
pra isso” 
 
“então aqueles conteúdos que 
eu acho que meu aluno 
deveria aprender, 
principalmente no ensino 
médio, pra fins de vestibular e 
ele não ta aprendendo, eu to 
pedindo em forma de 
trabalho, trabalho em grupo” 
 
“sempre foi colocado o 
seguinte, não interessa o 
conteúdo, você vai de acordo 
com a sala, com o rendimento 
da sala, o que não deu pra 
você passar aquilo, tudo bem!, 
você passe o melhor com o 
mínimo de conteúdo, e agora 
o governo te coloca um monte 
de conteúdo para você passar, 
como você vai passar isso? 
De que forma você vai passar 
isso? Não ta dando tempo” 
 
“Então ta sobrecarregando os 
alunos, ta sobrecarregando os 
professores, e eu sinto, que a 
minha aula não ta sendo 
produtiva, ta indo rápido 
demais, e nossos alunos não 
estão aprendendo” 
 
“muitos textos interpretativos, 
é muito coisa pra pouco 
tempo e isso ta prejudicando o 

“eu tinha mais tempo em sala de aula, agora 
são três aulas por semana, então, eu dava 
muito seminário, porque na faculdade 
trabalhava muito com seminário, nós já 
estamos em maio e não dei nenhum 
seminário, não tive tempo hábil para isso, 
tanto o conteúdo que tem na proposta nova, 
todos os professores que eu estou 
conservando não estão dando conta, tanto da 
minha área quanto das outras, todo mundo ta 
se queixando, não ta dando tempo” 
 
“e o seminário que eu gosto de fazer, que 
muitos alunos que estão comigo desde a 5 
serie, que eu começo na 8 serie com 
seminário, que estão agora no segundo e 
terceiro anos do ensino médio, eles me 
perguntam: professora vai ter seminário? 
Não tenho tempo hábil para isso, ou fica 
uma coisa ou outra, então eu tento conciliar 
uma coisa e outra, e ta difícil” 
 
“É a principal metodologia de ensino que 
tenho, e não to conseguindo fazer, porque 
são muitos conteúdos para passar, e os 
alunos estão cobrando isso, porque eles 
querem isso, eles acham importante, porque 
é um seminário com perguntas, eles 
participavam, e outra coisa também, 
metodologia que eu sempre dou, jornal, 
jornal jornal, tipo folha de São Paulo, eu não 
to conseguindo trabalhar com eles.” 
 
“eu já trabalhava a anos com jornal, eu 
sempre trabalhei com jornal e seminário, e 
eu não to conseguindo trabalhar, eu sempre 
falo, gente, olha a leitura, os conhecimentos 
gerais, então se você parar uma aula para 
trabalhar com aquilo, eu não to tendo tempo 
hábil” 
 
“To trabalhando os conteúdos, mas da 
minha maneira, eu não to seguindo o 
caderno, não, exatamente não, mesmo 
porque, prineiro: não tenho dinheiro pra 
bancar texto, não vou tirar xerox, eu me 
nego a isso, não ganho pra isso, nós já 
perdemos o difícil acesso, eu me nego a isso, 
não vou fazer isso, tá, e a gente não pode 
pedir pro aluno o dinheiro pra tirar um 
xerox, eu não gostei.” 

“aquelas propostas de 
avaliação que está dentro 
do que eles querem ali, é 
leitura e escrita, 
interpretação de texto, o 
aluno sabendo interpretar, 
ta, eu concordo com isso 
até certo ponto, mas não é 
só isso, o aluno precisa ter 
raciocínio, ter 
discernimento, ser critico, 
ter conhecimento do que tá 
acontecendo ao redor dele, 
não ficar só no mundo 
dele, o que ta no bairro, 
precisa disso tudo” 
 
“o trabalho do jornal é 
importante, é uma 
avaliação, a atividade com 
jornal, seminário, uma 
prova, uma avaliação 
também escrita, chamada 
oral, né, no ensino 
fundamental eles adoram 
chamada oral, é uma 
competição entre eles, eu 
consegui fazer esses dias 
uma chamada oral, só, em 
duas aulas que eu peguei, e 
eu sempre fazia sempre, 
sempre, e não faço mais 
porque não tem tempo, e 
como eu vou fazer?” 
 
“eu acho que nesse ano foi 
o pior de todos, eu acho, 
pois ta difícil, ta difícil, é 
muita coisa é muita teoria 
pro aluno, muita teoria e 
muito conteúdo e historia 
tem muito conteúdo e você 
tem que saber dividir para 
saber passar”. 
 
“foi colocado uma prova 
do governo com textos de 
varias disciplinas, historia, 
geografia enfim, mas só 
dentro de língua 
portuguesa e matemática, 
deveria ser, pois se de fato 
eles querem saber o 
conhecimento do aluno? 
Querem melhorar o 
desempenho do aluno? 
Teria que ser de cada 
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trabalho” 
 
“eu to trabalhando conforme 
eu posso, e to colocando 
outros temas que eu acho 
importante, só que acaba 
sobrecarregando o aluno” 
 
“Não melhorou em nada, por 
enquanto nada, eu acho que 
tem até estamos dando mais 
conteúdo pro aluno, não 
estamos conseguindo 
trabalhar corretamente com o 
conteúdo, então eu acho que 
ta prejudicando” 

disciplina, né” 
 
“a idéia deles é só leitura e 
escrita, o aluno saber ler, 
saber juntar as letrinhas, b 
com a, ba, e ai formam 
uma frase e já ta bom, pra 
mim isso não ta certo, meu 
aluno tem que ser mais que 
isso, ele tem que pensar, 
tem que ser mais critico, 
mais cidadão, tem que ter 
caráter, tem que ser um 
homem, ele tem que pensar 
no futuro dele, na mudança 
política, do pais, ele não 
pode ficar só no ler e 
escrever, tem que ler, 
escrever e entender e 
pensar, analisar e pensar 
no amanhã, não é só no 
hoje não,  vai ficar só no 
ler e escrever, só pra dizer 
que nosso país não tem 
analfabeto, não concordo 
com isso.” 
 

B “Em relação a conteúdos, pra 
mim foi ruim., né, essa 
organização dos conteúdos 
que eles colocaram, porque 
não era o que eu elencava 
como mais importante, 
principalmente com as quintas 
series, que eu gosto de 
trabalhar, normalmente eu 
trabalhava com assuntos que 
me davam possibilidades de 
trabalhar as outras questões de 
preparação, antes de entrar em 
conteúdos mais complicados, 
mais pesados, né, então pra 
mim foi um impacto grande 
nesse sentido, com a quinta 
serie a coisa descolou 
completamente daquilo que 
eu fazia , foi bem diferente, 
tematicamente, ta, pois eram 
coisas que eu trabalhava em 
outros momentos” 
 
“se você for analisar, que 
prática tinha o jornal era uma 
coisa pra leitura, ele tava 
descolado daquilo que a gente 
ta fazendo,.né, pra retomar o 
meus conteúdos eu tive meio 
que dar uma volta, isso 
porque os pressupostos não 
tinha nada haver com aquilo 
que eu escolhia para essas 
atividades, assim pra mim 

“Muitas das experiências que estavam no 
jornal, são coisas que eu habitualmente faço 
com aquele sistema de trabalho, então pra 
mim não teve nenhuma novidade, nem 
inovação, eu até usava coisas, mais coisas 
que estão ali, só que obviamente não 
naquele tempo e daquela maneira, né, então 
pra mim não teve nenhuma novidade, nem 
muito complicado, não” 
 
“numa classe de trinta e cinco, você tem 
dois que fazem, então acaba inviabilizando a 
proposta que eles colocam, entendeu? Então 
eu tenho que acabar adaptando situações, e 
de certa forma isso atrapalha, porque você 
segue as instruções esperando que eles 
façam, como eles esperam que eles façam, 
como eles esperam que a gente discuta com 
eles e eles respondam, e o problema é o 
feedback que não vem” 
 
“eu precisava ensinar o aluno a pesquisar, 
então eu fui a biblioteca fizemos a pesquisa 
e tal, só que lá é uma proposta de três aulas 
de pesquisa e no final tinha que montar uma 
tabela  com todos os conhecimentos que 
tinham adquirido e alem de uma 
apresentação oral que eles tinham que 
preparar por conta de desenvolver a 
apresentação oral, eu já estou na sexta aula e 
eu cheguei na tabela eu consegui que eles 
pesquisassem que a apresentação oral 
acontecesse e que não foi lá aquilo que eu 
esperava, mas no fim eles estão aprendendo, 
agora, foram seis aulas” 

“Não mudei absolutamente 
nada, a minha visão da 
avaliação, continua sendo 
a avaliação individual, 
para cada um, qual é a 
competência que cada um 
pode, nunca fui de avaliar, 
ou há muito tempo, fui de 
avaliar só por uma prova, 
eu faço atividades, eu faço 
prova escrita, eu faço 
provas orais, trabalhos em 
grupo, tem aquela historia 
da ficha que é uma coisa 
comportamental, então são 
vários olhares em cima da 
avaliação diversificada, 
que é o que o jornal 
propõe, né, que você tenha 
momento de consulta, 
momentos de que eles tem 
que recorrer a coisas que 
eles já tem, trabalhar com 
recorte que é uma coisa 
que eu já faço, então não 
me acrescentou nada” 
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mudou completamente, né, e 
pra sexta também, porque tem 
outras coisas que eu 
trabalhava e não estão mais” 
 
“não tenho dificuldades com 
os conteúdos, e já tenho o 
como fazer e eu faço, a minha 
questão é aquela ainda do 
tempo, né, porque o tempo 
pra mim é uma coisa que é 
muita complicada, né, o que 
eles acham que em uma aula é 
suficiente, não dá, sem contar 
que eles partem do principio 
que os alunos escutam, os 
alunos discutem, e são 
competências que 
infelizmente eles ainda não 
tem, e pra você de repente 
estabelecer como eles querem 
as discussões, você não 
consegue fazer esse jogo, 
porque você tem justamente 
aquilo pra fazer, você tem 
aquele tempo de execução do 
trabalho”. 
 
“Do jornal sim, porque como 
eu tinha mais aulas do que 
eles tinham previsto, então o 
tempo pra mim foi 
satisfatório, e eu, acrescentei 
ainda coisas ao jornal e 
consegui né, fazer isso em 
cima daquilo, das atividades 
que eu já tinha, sobre aquele 
tem, mas que eu usava em 
outros momentos, e consegui 
trazer e eles conseguiram 
aproveitar numa boa, 
conseguimos fazer juntos,né, 
mas foi isso, um tempo muito 
maior do que tava proposto 
lá” 
 
“com o material do caderno 
eu tenho feito muitas 
adaptações, ta apertado, eu 
ainda to no meio do caminho, 
eu tenho trazido coisas, eu 
tenho usado o livro didático, 
né, porque a gente chegou 
com livros, no começo do ano 
chegou livros novos,né, um 
dinheiro enorme gasto ali, e 
posso dizer que o livro 
didático de ciências é um 
livro muito bom, que eu 
escolhi, e acho que eu 
consegui usar ele em alguns 
momentos” 
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“eu não to usando um livro 
só,  tanto é que os livros ficam 
na escola, e eu to indo de 
acordo com os assuntos que 
eu tenho que trabalhar, e tem 
atividades muito 
interessantes, e as atividades 
que são propostas, 
principalmente as 
experimentais, e aquelas que 
tem haver com a lição de casa 
eu tenho alguma dificuldade 
de fazer, né, porque os alunos 
não fazem a lição de casa, 
propõe e eles não fazem” 
 
 

C “Os conteúdos, o que eu achei 
um pouco de mudança foi no 
jornal que eu nunca trabalhei 
com batalha naval e nunca 
trabalhei com planta de sala” 
 
“nós passamos a ter mais 
trabalho pra preparar nossas 
aulas, não que eu não 
preparasse aulas, eu sempre 
preparei minhas aulas, sempre 
em qualquer aula que eu 
entrasse eu sabia o que eu 
tinha pra trabalhar, só que, 
sendo imposto um 
determinado conteúdo, e voce 
não tem no livro, você precisa 
pesquisar, você tem que andar 
atrás de um colega, você tem 
que ir a biblioteca” 
 
“eu quase não usava gráficos, 
porque os alunos eu percebia 
eles tinham assim 
dificuldades, e agora tem que 
dar, gráfico, gráfico e gráfico, 
mas não sai de um sistema 
que eu usava um método que 
eu usava que eu ainda acho 
muito valido, as vezes as 
pessoas falam, Ah! Não pode 
ser conteudista, mas o aluno 
tem que ter anotações no 
caderno, ele tem que ter o 
conteúdo para ele se embasar 
e ter uma estrutura de um 
segmento que ele ta vendo, 
então nisso ai eu continuei 
sendo, não que somente, mas 
sendo conteudista, seguindo 
tudo que o São Paulo Faz 
Escola mandou, cumpri a 
risca, se você olhar os meus 
diários, ta tudo anotado, ta 

“Você não tem material, tem que pesquisar, 
ralar, trabalhar, pra ter uma qualidade de 
aula, então quer dizer é eu mudei o meu 
modo? Mudei” 
 
“Tem que trazer cola, tesoura, tem que colar 
tudo, tudo, é totalmente diferente, por 
exemplo, meus alunos confeccionavam 
mapas, meus alunos faziam as vezes tabelas, 
hoje em dia eles tem que fazer tabelas, e vou 
de carteira em carteira e ensino,” 
 
“Algumas coisas mudaram, eles 
confeccionaram mais tabelas, mais mapas, 
mais desenhos, ta, eu percebi isso, mais 
tabelas, e que eles escreveram menos que 
escreviam antes, porque muitos conteúdos a 
gente não passou pra eles, eles trouxeram 
livros, trouxeram material e através da 
minha orientação eles fizeram” 
 
“eu percebi que teve menos reprodução de 
textos e mais confecção de mapas, então 
escreveram menos, leram menos, é, outra 
coisa também, eu trabalhava muito também 
com elaboração de perguntas, conclusões 
pessoais e reprodução de textos, que eu acho 
que é em cima disso ai, que o aluno aprende 
a ler e escrever, eu penso assim, mas nem 
todo mundo pensa assim” 
 
“então no que eu mudei foi isso, eu trabalhei 
menos lousa, menos textos, e mais 
confecções, desenhos, mapas, tabelas e 
gráficos, foi o que eu mais trabalhei, e isso 
na 6 serie, na 8 serie eu ainda continuei com 
muita reprodução de textos e conclusão 
pessoal” 
 

“Na avaliação, eu sempre 
pontuei a assiduidade do 
aluno, o interesse em sala 
de aula, ta, e mesmo assim, 
eu aproveito as estratégias 
usadas e avalio também, eu 
do exercícios avaliatorios 
pra eles, eu sempre dava e 
sempre avaliava eles com, 
mandava eles fazerem 
elaboração de perguntas, 
mandavam eles 
reproduzirem um texto” 
 
“agora não, desta vez, por 
exemplo, eu dei um 
questionário na lousa, ta, 
tipo teste, dei também uma 
tabela para eles 
completarem, uma tabela 
que nós já havíamos feito 
em sala de aula, e dei 
também um gráfico pra 
eles fazerem, a gente já 
tinha trabalhado 
semelhantemente com 
gráficos em sala de aula, 
foi a estratégia que eu usei, 
mas eu avaliei aquela 
tabela, aquele gráfico que 
eles completaram, e depois 
exercícios avaliatorios, 
então eu aproveitei os 
exercícios que eu tinha 
dado para eles fazerem, 
então, foi só nessa parte 
que eles escreveram mais, 
alguns textos e textos 
daqui da revistinha, então 
eu dei mais tabela, gráfico 
e mapas na  6 serie, na 8 
serie eu já trabalhei mais 
com perguntas, eu passei 
algumas perguntas e pedi 
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tudo aqui de acordo com o 
conteúdo proposto,” 
 
“De 6 serie era, os outros não, 
os de 8 serie estava em cima 
da proposta curricular que eu 
sempre trabalhei, não foge, a 
única coisa que eu achei que 
fugiu um pouco foi, os mapas 
antigos, foi aonde eu 
encontrei dificuldade pra 
achar os mapas, ta, e como eu 
não estava tendo acesso a 
Internet então, eu tive muito 
trabalho, mas os demais, a 
formação territorial, os países 
que fazem fronteira com o 
Brasil isso eu sempre 
trabalhei.” 
 
“o conteúdo de 6 serie, trouxe 
batalha naval, para eles 
fazerem, eles tiveram que 
desenhar, escala, eu nunca fiz 
mapa de sala de aula, nunca, 
foi a primeira vez, então, eles 
tiveram que fazer e desenhar, 
recortar, trazer cola, barbante, 
tudo, folha de papel sulfite, 
folha colorida para não ter 
que pintar” 
 
“8 série eles continuaram 
confeccionando mapas, 
elaborando perguntas que eu 
dei e reproduzindo textos, 
mesmo porque eu tenho uma 
oitava serie que eles mesmo 
tendo recebido livro que está 
denso, eles não trazem o 
material, então muitas vezes 
eu tenho que passar o texto na 
lousa, mas com a revista eu 
passo mais textos do que na 
sexta serie, então nesse 
sentido ai eu não mudei.” 

pra eles leram os textos, 
poderia ser consulta do 
caderno” 
 
“Fazia, fazia, não mudou 
quase nada, só na 
confecção de mapas, 
tabelas e gráficos que até 
então eu não trabalhava, 
mas algumas coisas eu já 
adotava, antigamente, mas 
isso antes do projeto eu 
não dava avaliação com 
consulta, hoje em dia eu já 
dou avaliação com 
consulta” 
 
“... na revistinha, aqui 
existe, ta falando pra gente 
como a gente deve avaliar 
que é exatamente em cima 
do que eu trabalho, então 
eu trabalhei em cima disso 
aqui, eu trabalhava com 
elaboração de perguntas, 
aqui tem elaboração de 
textos, o que eu acho, .... 
interpretação de mapas eu 
também pedi pra eles, 
então, eu to seguindo as 
orientações mas eu já 
trabalhava isso daqui, 
então não tem assim, 
olha!... e  outra coisa 
também aqui na revista 
fala assim: tempo previsto, 
nem sempre é necessário 
esse tempo e nem sempre 
esse tempo dá, então eu 
acho que isso deveria 
deixar livre, pro professor 
decidir” 

 
 

Quadro 4 - Apreciação do projeto 
 

 
Sujeito

s 
Apreciação 

A “pra mim, é mais um projeto do governo, pros políticos ganharem, será que eles estão realmente 
preocupados com o aluno? Com o rendimento? Será?” 
 
“mas será que essa proposta será útil para melhorar o ensino?, eu não to vendo isso, até no inicio naqueles 
dias, que eu diria até o final de março, os alunos não estavam mais agüentando trabalhar com o jornal, já 
tavam enjoados, então se a idéia é fazer o aluno, encontrar um meio, agradar o aluno pra estudar, não foi 
encontrado com o jornal, e agora com esses propostas então, com essas propostas e esse novo caderno.... não 
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sei” 
 
“o que eu vejo no caminhar aqui, não to vendo nada de bom pro aluno, há não ser que eu esteja enganada e 
sei lá, apareça alguma mudança, .... eu estou muito critica e estou muito assim defensiva, será que isso vai 
ajudar o aluno, a conclusão que a gente vê ai, muda de lugar, muda isso, aquilo né, vamos mudar, e ao meu 
ver só ta mudando pra pior, a qualidade de ensino ta cada vez pior, eu não concordo com isso” 

B “O pessoal que faz e pensa sobre isso, precisa perceber que o aluno do Estado hoje é um aluno que tem uma 
série de dificuldades, dificuldades do ponto de vista de saúde, mesmo né, hoje a gente trabalha com alunos 
de deficiências pedagógicas mesmo, de aprendizagem, né, com distúrbio de aprendizagem, a gente tem 
muito aluno com distúrbio de aprendizagem, junto com outro que,... por isso que a questão do tempo é 
importante, por conta dessa gama de diversidade que a gente tem, é muito heterogêneo” 
 
“o professor precisa ter um suporte principalmente nestas questões de distúrbios de aprendizagem, você não 
consegue ajudar esses alunos que alguma dificuldade real de aprender e você tendo que trabalhar com 
conteúdos complicados você acaba atropelando isso tudo, e esse cara, né, então eles precisam começar a 
perceber isso, escola precisa de profissionais que consigam perceber quais são as dificuldades, tanto o 
professor a encontrar caminhos de ajudar esses alunos, afinal todos tem que estar na escola não é verdade?
 “ 
 
“a gente precisa de argumentos, a gente precisa de instrumentos pra conseguir dar conta desse cara, não 
posso fazer de conta que ele ta aqui e vamos embora” 

C “Olha, a minha apreciação do projeto primeiro bimestre não foi muito favorável, do jornal eu achei do 
jornal, eu achei que ele trazia mais informação do que a revistinha, entendeu” 
 
“o jornal foi legal, tal, mas eles chegaram muito “morninhos” para aquela situação, então eles se assustaram, 
até a gente se assustou, ai a hora que a gente entrou no 2 bimestre a gente já sabia que vinha uma revista, 
então você já tinha trabalhado o primeiro, então bom, deve ser no mesmo ritmo, então no segundo eu achei 
que no conteúdo mais bem formulada do que a primeira eu daria assim um regular pro primeiro bimestre e 
jornal e bom pra muito bom pro segundo bimestre, essa é a minha apreciação” 
 
“Eu gostei do projeto, mas quero fazer uma colocação, preferia trabalhar como trabalhava antes, não era 
muito diferente, como eu deixei bem claro, não era muito diferente, mas acho que pelo simples fato de você 
ter que seguir alguma coisa você já se preocupa em fazer melhor e sair do jeito que ta agradando eles, 
entendeu?,  “ 

 
 

Quadro 5 – Outras categorias 
 

 
Sujeito

s 
Outras categorias 

A “isso aqui é pra inglês ver, são verbas que estão vindo de fora, a secretaria da educação tem que gastar esse 
dinheiro, e porque não gasta com o nosso salário?” 
 
“Porque com o salário eu vou comprar um livro que eu queira, que eu acho que é importante para o meu 
aluno, que eu vá aprender, que eu vou melhorar, eu vou crescer, entendeu?!” 
 
“o que acontece é que as propostas vem de cima para baixo, impostas, faça isso e acabou, nunca ninguém 
chegou pra gente e perguntou, o que você querem e sabem fazer, o que vocês querem fazer, desde avaliação, 
de metodologia, de conceitos, como vocês querem trabalhar, o que vocês querem produzir, vem imposto, 
então vai mudando de governo, vem mudando de partido e de governo, eles vão colocando, e o professor 
pode sim tentar, e acho importante é acreditar, acreditar não é só trazer a questão do piso salarial, tem que 
ver também tudo isso,” 
 
“nós que temos o sindicato e esses nossos professores, nossos representantes tem que levar as idéias dos 
professores de como trabalhar com o aluno e o que precisa para a sala de aula, não é o cara que ta lá no 
gabinete, é o professor que ensina que sabe que tem que levar pro sindicato para pressionar o governo, nós 
que estamos em sala de aula, nós é que sabemos, nós que estamos ali no dia-a-dia, e nós vamos montar a tal 
proposta e exigir do governo” 
 



 133 

“eu já  tenho meu jeito, minha maneira de trabalhar, os alunos já me conhecem, né, eu já tenho um nome 
nessa escola, e eles querem aquilo, disciplina, coerência e eu gosto de trabalhar assim, entendeu, agora, eu 
acho que tem que partir do professor e reivindicar alguma coisa, estamos muito acomodados, os professores 
vão recebendo, Ah!, não gosta, mas não para e faz, chega né. Não gosto de nada que é imposto, não ta certo 
não, para mim professor tem que ter autonomia para trabalhar e pensar.” 
 

B “Alem da questão do planejamento mesmo, que a partir do momento que você tem o material novo você 
podia estudar isso, você podia trocar figurinhas desse material, e assim as reuniões de HTPC são super 
importantes, mas são insuficientes, elas precisariam ser maiores, serem mais em cima dessa questão do 
trabalho, da discussão, da troca, o que acaba não acontecendo” 
 sobre a apreciação: 
“os instrumentos essenciais são, profissionais que possam dar esse suporte, então, a escola precisa 
necessariamente de orientador educacional, a escola precisa necessariamente de um psicopedagogo aqui 
dentro para poder encontrar onde estão essas coisas e formar o professor pra que ele possa dar conta de 
trabalhar com isso, as reuniões pedagógicas devem ser muito maiores e melhores aproveitadas se você quer 
que de fato as pessoas discutam, reflitam, refaçam, né, se você quer um feedback, se você quer que, vamos 
pensar na educação, então, pra que a coisa funcione, então o que, que precisa? Né, mesmo olhando para os 
problemas da escola ou dos problemas do estado como um todo, o tempo de discussão é muito importante e 
não existe, o material chegou, nós tivemos uma reunião, né, dois dias, e ai né?, quem trocou? Quem fez? 
Como é que fez? Ninguém ainda parou pra poder organizar, porque no dia do planejamento, pós 
recuperação, o que aconteceu? É material novo, vamos estudar material novo, e o que passou? Ninguém 
avaliou, né, onde ta a discussão sobre isso, se é tão importante recuperar esses alunos, cadê? né, e o 
resultado das provas, quem parou pra discutir os resultados das provas, a prova não é um indicador, e onde é 
que ta?” 
 
“e você parte do individual de cada um, né, então o estado conta com o individual de cada um, o que cada 
um faz? Porque a articulação entre cada um ela não existe” 
 
“htpc ser uma coisa coletiva e tal, o que eu espero é isso, de verdade, encontrem mecanismos pra que essas 
discussões de gestão que elas de fato possam contribuir para o trabalho, porque senão fica individualmente, 
eu vou lá e faço do jeito que eu acho” 
 
“odos nós somos professores, né, e sendo professores parte-se do principio que todos tem condições de 
pensar sobre os saberes, de criar situações de aprendizagem, né, a gente que a realidade hoje da escola passa 
por uma falta de valorização do professor, e a falta de valorização do professor, faz com que ele procure 
outros caminhos,” 
 
“Eu acho perfeitamente possível de você criar um currículo, você pensar em quais as necessidades de sua 
escola,  ver as necessidades de seus alunos, né, e a partir daí criar um currículo legal, agora acho que 
também existe, tem que existe um norteador, né, acredito que a secretaria da educação ela tem que fazer o 
que são os parâmetros nacionais, eu acho que são importantes,né, eu acho que precisa, o governo do estado 
de são Paulo tecer parâmetros pra que os educadores consigam trabalhar em cima disso, agora não acho que 
essa coisa pronta que vem, garanta que a coisa funcione, porque os problemas continuam os mesmos, né” 
 
“acho que passa pela valorização do professor e a escola precisa de momentos, de novo, pra poder fazer isso 
daí, então você criar um currículo ou uma proposta pedagógica, precisa parar e discutir sobre isso, quem é 
nossa comunidade? O que é que ela precisa? A nossa comunidade ela é uma comunidade que vai direto para 
o trabalho, é uma comunidade que vai para o vestibular? O que a gente faz com eles? Deve-se só prepara-los 
para o vestibular? ou não deve-se prepará-los para a universidade também? Que tipo de currículo é legal? Eu 
acho que quando você trabalha em cima da necessidade, quando você identifica a necessidade desse pessoal, 
a coisa fica significativa, trabalhar com o significado, acho que fica muito mais interessante, tanto pra quem 
aprende quanto para quem ensina.” 

C “não existem quase condições para que o professor monte um projeto, eu trabalho no município e a gente 
trabalha muito com projeto e não é dado tempo pro professor montar um projeto, esse projeto tem que dar 
aula, tem que trabalhar com confecções de trabalhos manuais” 
 
“se o professor tivesse espaço e tempo ele poderia montar um projeto e se também não ficasse só nisso, 
fosse mandado um material de qualidade, até melhor do que esse aqui (mostra a revista), pois sei que a SEE 
tem condições, tem verbas, tem tudo pra isso, que fosse mandado pro aluno também, tudo, tá que ele 
precisasse” 
 
“Ah! O governo quer um projeto, então vamos montar uma apostila interessante, vamos trabalhar em cima 
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de cursinho, pré-vestibular e concursos, vamos trabalhar, vamos tirar tudo aquilo que é um conteúdo que 
não é interessante e vamos dar de acordo com a realidade” 
 
“eu acho que deveria ser dado a liberdade ao professor, tempo, espaço, material, pra ele montar um projeto e 
a secretaria da educação se preocuparia com outros coisas, poderia sim, poderia mandar apoio, poderia, não 
impor totalmente o que você deve fazer, é o que eu penso, essa é a minha linha de pensamento” 
 
“eu acho que o professor tem autonomia pra criar uma apostila, criar um próprio material, eu já fiz, criei 
uma apostila, fiz coletâneas de vários livros, e fiz uma senhora apostila e meus alunos” 
 
“precisamos de salários dignos que façam o professor trabalhar menos e ter salarios mais compensadores, 
fazendo com que a auto estima dele aumente cada dia mais, e se sua auto estima esta maior o que você faz? 
Você trabalha e seu rendimento é muito melhor” 

 
 
 


