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RESUMO 

 

 

O interesse por essa pesquisa tem sua origem a partir de um conjunto de medidas 

propostas pelo governo do Estado de São Paulo em 2007, no início do governo de 

José Serra. Denominado São Paulo faz Escola, esse conjunto de medidas 

estabeleceu ações e objetivos a serem alcançados até 2010. Entre as ações, 

destacamos a reforma curricular e sua transformação em Currículo Oficial em 2010.  

Nosso objeto de estudo deriva da reforma curricular que foi proposta para os alunos 

do ensino médio, especificamente o currículo de língua portuguesa oferecido pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.  O estudo centra sua atenção 

inicialmente na forma como nas últimas décadas o ensino de literatura foi 

apresentado por meio de diferentes propostas curriculares. Destacamos nesse 

estudo a proposta da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), 

elaborada nos anos 1980, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), da década 

de 1990, e do Currículo Oficial de São Paulo, de 2010. Em um segundo momento, 

procura-se compreender como os professores de Língua Portuguesa têm se 

apropriado dessas diferentes propostas no contexto de seu trabalho. A pesquisa foi 

realizada por meio de análise documental e de entrevistas. Os documentos oficiais e 

as entrevistas dos professores constituem as fontes primárias dessa pesquisa. Os 

resultados da pesquisa apontam que a principal contribuição do Currículo Oficial 

para o trabalho desenvolvido pelos professores está relacionada a um ensino igual 

para todos, que possa ser considerado como um norteador do trabalho docente.  

Quanto ao ensino da Literatura, apresentado pelo Currículo Oficial, este deve ser de 

forma espiralada, os assuntos abordados partem de temas, trabalhando o contexto 

social em que as obras foram criadas, de maneira não - cronológica. Entretanto, 

apesar desta mudança, os dados da pesquisa permitem afirmar que o ensino de 

Literatura dentro da sala de aula, continua sendo realizada da forma como era feita 

antes do Currículo Oficial. 

 

 

Palavras-chave: currículo: língua portuguesa; literatura; professores; ensino médio. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Interest in this research originates from a set of measures proposed by the 

government of of São Paulo in 2007, during of the government of José Serra . Called 

São Paulo faz Escola, this set of actions and measures set goals to be achieved by 

2010 . The actions  include curriculum reform and its transformation into the Official 

Curriculum in 2010 . Our object of study is part of the curriculum reform that was 

proposed for middle school students , specifically the Portuguese language 

curriculum offered by the Department of Education of São Paulo . The study focuses 

its attention initially on how, along the past decades, literature teaching was 

presented through different curricular proposals . This study includes the proposal of 

the Coordination of Studies and Pedagogical Standards, developed in the 1980s, the 

National Curricular Parameters , in the 1990s , and the Official Curriculum of São 

Paulo , in 2010. At a second stage, this research seeks to understand how teachers 

of Portuguese language have appropriated these different proposals in the context of 

their work . The survey was conducted through official document analysis and 

interviews . The official documents and interviews of teachers are the primary 

sources of this research . The survey results indicate that the main contribution of the 

Official Curriculum for the work done by teachers is related to an equal education for 

all, which can be regarded as a guiding teaching work. As for the teaching of 

literature, presented by Official Curriculum, this should be spiral shape, the matters 

discussed themes run, working the social context in wich the works were created, in 

no way – chronological. However, despite this change, the survey data allow us to 

state that the teaching of literature in the classroom, still being carried out the way it 

was done before the Official Curriculum. 

 

Keywords: curriculum, portuguese; literature; teachers; high school. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

El interés por esta pesquisa tiene su origen a partir de un conjunto de medidas  

propuestas por el gobierno de la provincia de São Paulo en 2007, al inicio del 

gobierno de José Serra. Denominado “São Paulo faz Escola”. Ese conjunto de 

medidas estableció acciones y objetivos que deben ser alcanzados hasta  2010. 

Entre las acciones destacamos la reforma curricular y su transformación en el 

Currículo  Oficial en 2010.  Nuestro objeto de estudio deriva de la  reforma curricular 

propuesta, específicamente el currículo de lengua portuguesa ofrecido por la 

Secretaria del Estado de Educación de São Paulo para los alumnos de la enseñanza 

secundaria.  El estudio centra su atención inicialmente en la  forma cómo en las  

últimas décadas la enseñanza de literatura se presentó por medio de diferentes 

propuestas curriculares. Destacamos en este estudio  la propuesta de la  CENP 

elaborada en los años  1980, a los de la  PCNs de la década de 1990 y del  

Currículo Oficial de São Paulo de 2010. En un segundo momento busca entender  

cómo los profesores de Lengua Portuguesa se han apropiado de esas  diferentes 

propuestas  en el  contexto de su trabajo. La pesquisa fue realizada por medio  de 

análisis  documental y de entrevistas. Los documentos oficiales  y las entrevistas de 

los profesores constituyen las fuentes primarias de esta pesquisa. Los resultados de 

la  pesquisa apuntan que la principal contribución  del  Currículo Oficial para el  

trabajo desarrollado por los profesores está relacionado a una enseñanza igual para 

todos, siendo considerado como un orientador guía del  trabajo del docente. En 

cuanto a la enseñanza de la literatura, presentado por Currículo Oficial, esto debería 

ser la forma de espiral, los asuntos discutidos temas corren, trabajando el contexto 

social en el que se crearon las obras, de ninguna manera - cronológico. Sin 

embargo, a pesar de este cambio, los datos del estudio permiten afirmar que la 

enseñanza de la literatura en el aula, todavía está llevando a cabo de la manera que 

se hizo antes de que el plan del Currículo Oficial. 

 

 

Palabras-claves: currículo; lengua portuguesa; literatura; profesores; Enseñanza 

secundaria. 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BM – Banco Mundial 

CEI – Coordenadoria de Ensino do Interior 

CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CGEB – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

LP – Língua Portuguesa 

MEC – Ministério da Educação 

OFA – Ocupação de Função Atividade 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PNAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

SARESP – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

SEE-SP – Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

1. O CURRÍCULO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SP ............................ 23 

1.1. O PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA E A REFORMA CURRICULAR PAULISTA .. 24 
1.2. ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS NO ATUAL CURRÍCULO ........ 38 

2. A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO ................... 41 

2.1. PROPOSTAS CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA DESENVOLVIDAS PELA 

SE/CENP ............................................................................................................... 41 
2.1.1. Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o 2ºGrau (1978)............ 42 
2.1.2. Proposta Curricular para o Ensino de Português 2º Grau- Segunda 
Versão Preliminar (1992) ................................................................................... 45 

2.2. OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 

ENSINO MÉDIO ......................................................................................................... 48 
2.3. O CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO .......................................... 52 

3. O CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA DOCENTE.......... 56 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES: FORMAÇÃO E ITINERÁRIO DE CARREIRA. ..... 59 
3.2. OS PROFESSORES E A APROPRIAÇÃO DO CONCEITO DE CURRÍCULO ....................... 61 
3.3. O CURRÍCULO (MUDANÇAS E PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES) E A PRÁTICA 

EDUCACIONAL. ......................................................................................................... 63 
3.4. O CURRÍCULO E O ENSINO DE LITERATURA .......................................................... 82 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 100 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 103 

ANEXOS..................................................................................................................108 

1. ROTEIRO PARA ENTREVISTAS........................................................................109 

2.TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM PROFESSORES DE LP...............  113 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
 
Gráfico 1: Médias de Proficiência em Língua Portuguesa de 2007 a 2012_ Rede 
Estadual .................................................................................................................... 27 
 
Quadro 1: Ênfase em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Diurno) .............. 29 
 
Quadro 2: Ênfase em Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(Diurno) ..................................................................................................................... 30 
 
Quadro 3: Ênfase em Ciências Humanas e suas Tecnologias (Diurno) 
................................................................................................................................... 31 
 
Quadro 4: Ênfase em Linguagens, Códigos  e suas Tecnologias  
(Noturno)................................................................................................................... 32 
 
Quadro 5: Ênfase em Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
(Noturno)................................................................................................................... 33 
 
Quadro 6: Ênfase em Ciências Humanas e suas Tecnologias 
(Noturno)................................................................................................................... 34 
 
Quadro 7: Matriz Curricular_ Ensino Médio 
(Diurno).......................................................................................................................36  
 
Quadro 8: Matriz Curricular _Ensino Médio_ Período Diurno com três turnos ou 
Período Noturno........................................................................................................ 37 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1: Caracterização dos Professores............................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação foi iniciada no ano de 2012 e está ligada à minha 

trajetória profissional. Me formei no Ensino Normal (também conhecido como 

Magistério) em 2000, e comecei a lecionar em 2002, no Ensino Fundamental I na 

rede pública Estadual da Secretaria de Educação, na cidade de Sorocaba. As 

minhas primeiras aulas foram em classes de recuperação em Janeiro, criadas 

devido ao baixo rendimento dos alunos na avaliação do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) do ano anterior. Eram, 

portanto, alunos da 4ª série do Ensino Fundamental I, que iriam realizar uma nova 

avaliação externa no final do mês de Janeiro/início de Fevereiro, para então 

iniciarem os estudos na 5ª série. Lembro-me de ter feito a escolha das turmas no 

final do ano de 2001 e, participado de Orientações Técnicas antes do início das 

aulas. Essas aulas duraram o mês inteiro e, ao final, apenas um aluno não atingiu a 

meta estabelecida. Permaneci na mesma escola, após Janeiro, com aulas de reforço 

escolar com turmas do Ensino Fundamental I. 

Trabalhei em 2002, além das aulas na rede estadual, também como 

professora contratada na Educação Infantil da rede pública municipal de Sorocaba. 

De 2003 a 2005, concursada como Professora Adjunta de Ensino Fundamental I, 

lecionei na rede pública municipal de Iperó, onde tive contato com outros materiais 

didáticos e, outras propostas de ensino, diferentes das que conheci na rede pública 

estadual. Esse contato com propostas curriculares diversas proporcionou uma maior 

flexibilidade na minha maneira de trabalhar. 

Em 2004 ingressei no curso de Letras, com habilitação em Português e 

Inglês, da Universidade Paulista (UNIP), em Sorocaba. Fiz a opção por esse curso 

de graduação, pois acreditava que este me traria uma visão mais ampliada e 

diferenciada do que eu já havia aprendido, e de fato isso ocorreu, principalmente nas 

disciplinas de Literatura (Brasileira, Portuguesa, Inglesa e Norte-Americana), nas 

quais discutíamos muito sobre os contextos históricos. 

No final do ano de 2005, na gestão do novo prefeito do município de Iperó, 

eleito em 2004, meu cargo foi extinto, e comecei então a dar aulas no Ensino 

Fundamental II e no Ensino Médio. Em 2006, voltei para a rede pública estadual, na 
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mesma escola onde iniciei minha carreira, mas dessa vez, entretanto, como 

professora eventual, embora tenha durante aquele ano dado aulas de Língua 

Portuguesa em substituição. 

A partir de 2007, trabalhei como professora eventual na rede pública estadual  

SEE-SP, no município de Porto Feliz, nas escolas E.E. Monsenhor Sekcler e  E.E. 

Cel. Eugênio Euclydes Pereira da Motta. Nesta última me foram atribuídas salas de 

Recuperação Paralela de Língua Portuguesa, o que me manteve no cargo de  

Ocupante de Função Atividade (OFA) na categoria F (categoria que designa função 

permanente, ou seja, o professor dessa categoria tem estabilidade funcional) até o 

ano de 2011, quando pedi dispensa da categoria, para conseguir conciliar os 

estudos no Curso de Mestrado em Educação e o cargo de Professor de Ensino 

Fundamental I da rede pública municipal da cidade de Sorocaba. 

Nos anos de 2009 a 2010, também trabalhei no Programa Escola da Família, da 

rede pública estadual (SEE-SP), no município de Iperó, como Educadora 

Profissional, e lecionei na mesma escola, no Ensino Médio, dando aulas de Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa. Concomitantemente, também lecionei na rede pública 

municipal da cidade de Iperó, no ano 2010, aulas de Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa. Entretanto permaneci com as aulas até o mês de Agosto, quando me afastei 

para assumir a função de Professor Coordenador na E.E. Cel. Eugênio Euclydes 

Pereira da Motta. Tanto a função de Educadora Profissional, quanto a de Professor 

Coordenador, acrescentaram à minha vida profissional conhecimentos 

importantíssimos – por exemplo, participei de várias capacitações, algumas voltadas 

ao Estatuto da Criança e do adolescente, outras ao Protagonismo Jovem, e outras 

ainda direcionadas a aplicação do currículo oficial da SEE-SP. 

Em 2011, fui chamada pelo concurso no Município de Porto Feliz para 

assumir aulas de Língua Portuguesa, o que me fez deixar a função de Professor 

Coordenador e voltar a lecionar aulas dessa disciplina, também na rede pública 

Estadual. 

Já em 2012, para conseguir seguir os estudos no Mestrado, deixei as aulas 

tanto da rede pública municipal quanto as da rede pública estadual da SEE-SP, da 

cidade de Porto Feliz. Fui chamada a assumir o cargo de Professor de Educação 

Infantil na rede pública municipal de Sorocaba e, como os horários se encaixavam, 
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consegui conciliar o estudo com o trabalho. Atualmente leciono na Educação 

Fundamental I. 

 

Nos anos em que trabalhei na rede pública estadual da SEE-SP, tive contato 

com projetos, orientações técnicas, diferentes materiais didáticos que se 

propunham/propõem a melhorar a qualidade de educação e fomentar o uso e a 

compreensão do Currículo Oficial1 da SEE-SP. Entretanto, foi quando trabalhei na 

função de Professor Coordenador, que tive uma visão mais ampliada do que seria a 

Proposta de ensino-aprendizagem do Currículo Oficial, ainda que essa visão 

“ampliada” tivesse sido insatisfatória, levando-me a querer compreender um pouco 

mais sobre o atual currículo. 

Em relação à origem do termo currículo, este associava-se à ideia de 

formalização, envolvendo plano, método e controle. Porém, a elaboração do 

Currículo não se deu, e não se dá, de forma linear, e muito menos se estabeleceu 

ou se estabelece por consenso. Ao longo do tempo, foram surgindo vários 

significados para a palavra currículo, a saber:  

 

(...) os que associam currículo a conteúdos e os que vêem currículo como 

experiências de aprendizagem. Outras concepções apontam para a ideia de 

currículo como: uma proposta ou um plano capaz de definir o que fazer nas 

escolas, o conjunto de objetivos educacionais a serem alcançados e, ainda, 

o próprio processo de avaliação. (MOREIRA, 2009, p.6). 

 

 

Saviani destaca, por sua vez, que a elaboração de um currículo depende do 

público a quem o mesmo se destina: 

 

Um primeiro aspecto a observar (baseado em relatos de estudos de casos e 

análises comparativas sobre dados de locais diferentes num mesmo 

período, ou, num mesmo local em períodos diferentes), é que a elaboração 

do currículo obedece ao estabelecimento de prioridades de acordo com as 

finalidades da educação escolar e o público a que se destina. 

Assim, as preocupações voltadas para a formação das elites ou para a 

expansão da escolarização às camadas subalternas, com propósitos 

humanísticos, científicos ou técnicos, numa visão patriarcalista ou 

                                                           
1
 A SEE-SP entende por Currículo um conjunto de experiências pedagógicas organizadas e 

oferecidas aos alunos “para promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos 

desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo” (SEE-SP, 2010d, p. 7). 
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democrática, determinam os tipos de currículos, sua estruturação e seu 

conteúdo. (SAVIANI, 2010, p. 31) 

 

A opção por estudar a disciplina de Língua Portuguesa, e especificamente a 

Literatura, se deu por esta ser a minha formação inicial e pelo meu desejo de 

aprofundar os meus conhecimentos acerca do currículo dessa disciplina.  

  Estudamos neste trabalho o Currículo Oficial da SEE-SP, analisando como o 

ensino de Literatura, dentro da disciplina de Língua Portuguesa, é compreendido 

pelos professores através do atual currículo, e o quanto a Literatura pode ser ou é 

considerada ou não fundamental no desenvolvimento do educando na etapa final da 

Educação Básica. 

 Para este estudo, mantivemos nossa análise no que evidentemente é o 

ensino de Literatura no dia-a-dia de sala de aula: 

 

 
Uma visão pode facilmente levar ao perfeccionismo e, infelizmente, as 

consequências desta perspectiva perfeccionista há muito vêm assediando o 

nosso campo: com muita frequência e durante grande parte da nossa 

história, nós, por causa do nosso compromisso com o que deveria ser, 

não conseguimos enxergar o que realmente é. Olhar o que é – sugere a 

fase que estamos dando – revela muito pouca paixão, talvez até mesmo 

uma disposição conservadora para aceitar as escolas como estão. Na 

realidade, com muita frequência, a nossa posição é a de condenar aquilo 

que as escolas fazem. [grifos nossos] (WESTBURY apud GOODSON, 2002, 

p. 71) 

 

  

Analisamos, neste trabalho, portanto, o ensino de Literatura e o Currículo 

Oficial, partindo da prática dos professores. 

Para compreendermos as mudanças ocorridas entre os períodos de 1978 e 

2010, realizamos uma apresentação cronológica, partindo da Proposta Curricular de 

1978, passando pela Proposta Curricular de 1992 (2ª Versão), pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1999), chegando até o currículo oficial 

(2010). Lembramos que estes são documentos distintos, e é importante ressaltar 

que a utilização das Propostas Curriculares, assim como dos PCNEM, é facultativo, 

o que não ocorre com o Currículo Oficial, que é um documento obrigatório para toda 

a rede estadual de ensino.  
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 Observando as Propostas Curriculares (1978 e 1986), percebemos que a 

Gramática tinha maior relevância no ensino de Língua Portuguesa. Apesar de já 

haver indicação da importância de se trabalhar também com os textos, estes eram 

trabalhados de forma paralela ao ensino da Gramática, assim como a Literatura 

também era trabalhada separadamente. Ao surgir o trabalho com os Gêneros 

Textuais a partir dos PCN (1999), começa também a se trabalhar de forma integrada 

esses três pontos: Gramática, Texto e Literatura. 

As Propostas Curriculares seguem a seguinte ordem cronológica: em 1978 

tivemos a Proposta Curricular de Língua Portuguesa e Técnicas de Redação para o 

2º Grau, e em 1986, sai a 1ª Versão da Proposta Curricular para o ensino de 

português no 2º grau, sendo que a 2ª Versão deste documento, foi realizada em 

1992, sendo posteriormente reimpressa. Observamos que este documento se 

manteve na versão preliminar, não tendo sido realizada a versão final. Essa 

Proposta Curricular (1986-1992) caiu em desuso com a chegada dos PCN para o 

Ensino Médio (1999). Lembrando que a utilização de ambos os documentos era 

facultativa, a Proposta Curricular (1986-1992) só deixou de ter validade com a 

chegada da Proposta Curricular de 2008, hoje atual Currículo Oficial, desde 2010. 

Embora todas as escolas da SEE- SP tenham recebido exemplares dos PCN, 

ao mesmo tempo em que os livros didáticos passaram por revisões, poucos 

professores utilizaram-no de forma completa e consciente. Relatos revelam que os 

professores trabalharam com os PCN através do que estava posto nos livros 

didáticos revisados, mas sem uma análise reflexiva (sugerida pelos PCN), tanto que 

na nossa pesquisa, uma professora revela que nem se lembra de como era feito 

esse trabalho, como veremos mais adiante. 

O atual currículo da rede pública estadual da SEE-SP, em vigor desde 2010, 

tem sua origem na Proposta Curricular Unificada, implantada em toda rede estadual 

de Educação Básica, no início do ano letivo de 2008. 

 Fundamentada nos “princípios para um currículo comprometido com o seu 

tempo” (SEE-SP, 2008d, p.10), a Proposta de construção de um Currículo Unificado 

teve como objetivo reorganizar o sistema educacional da rede pública do Estado de 

São Paulo. Esses princípios são apresentados pelo Currículo Oficial da seguinte 

forma: 
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Uma escola que também aprende;  
O currículo como espaço de cultura; 
As competências como referências;  
Prioridade para a competência da leitura e da escrita;  
Articulação das competências para aprender; 
Articulação com o mundo do trabalho. (SEE-SP, 2008d, p. 5).      

  

De acordo com a SEE-SP, para viabilizar a divulgação e implantação do 

Currículo Oficial, além do documento básico que estruturou a Proposta Curricular e 

agora estrutura o currículo, a SEE-SP elaborou e distribuiu às Diretorias Regionais 

de Ensino e às escolas “um segundo conjunto de documentos, com orientações para 

a gestão do Currículo na escola. Intitulado Caderno do Gestor, dirige-se 

especialmente às unidades escolares e aos professores coordenadores, diretores, 

professores coordenadores das oficinas pedagógicas e supervisores” (SEE-SP, 

2008d, p.7). O Currículo se completa com um conjunto de documentos dirigidos 

especialmente aos professores e alunos: os Cadernos do Professor e Cadernos do 

Aluno, organizados por disciplina, por série (ano) e por bimestre. Esses cadernos 

apresentam “Situações de Aprendizagem para orientar o trabalho do professor no 

ensino dos conteúdos disciplinares específicos e a aprendizagem dos alunos”, além 

de apresentar “conteúdos, habilidades e competências” (SEE-SP, 2008d, p.8). 

Apresentam, ainda, “orientações para a gestão da aprendizagem em sala de aula e 

para avaliação e recuperação” (SEE-SP, 2008d, p.8), e, visam auxiliar de forma 

ampla o trabalho docente, oferecendo “sugestões de métodos e estratégias de 

trabalho para as aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e 

estudos interdisciplinares” (SEE-SP, 2008d, p.8).       

 Temos, aqui, uma ideia global de como a SEE-SP configura a estruturação 

organizacional e a gestão do currículo, para a efetivação de um currículo que 

pretende unificar o ensino na rede de Educação Básica. Por isso, o Currículo Oficial 

da SEE-SP, desde o inicio da sua implantação, por meio da Proposta Curricular 

Unificada de 2008, tem sido objeto de constantes debates no meio acadêmico, nos 

veículos de comunicação em geral, e entre os professores da rede pública, e tornou-

se objeto de pesquisa sob os mais variados enfoques, principalmente pelos 

estudantes dos cursos de licenciaturas e dos programas de pós-graduação em 

Educação. 
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 Foram desenvolvidas pesquisas na área, tais como: 

 

a) Política Educacional, Currículo e Avaliação: A fala dos Professores sobre 

os Impactos da Implantação da Reforma Curricular Paulista (CUNHA, 2010). 

A pesquisa teve como objetivo compreender os impactos produzidos por esta 

reforma educacional no cotidiano escolar e a representação que os 

professores da rede pública estadual de ensino dela possuem. Realizaram 

uma pesquisa semi-estrutura e análise documental. A pesquisa demonstrou 

que as ações de aceitação ou resistência dos professores decorriam mais de 

condições postas pela cultura e prática escolar do que efetivamente de uma 

compreensão do significado político da reforma proposta pelo Estado. 

b) A Apropriação da Proposta Curricular do Programa “São Paulo Faz Escola” 

pelos Professores de Língua Portuguesa (SILVA, 2010). A dissertação teve 

como foco os professores de Língua Portuguesa analisando qual 

compreensão daqueles professores acerca dos princípios e fundamentos 

norteadores da Proposta Curricular e identificando mudanças na sua prática 

docente advindas da implementação do referido programa. Realizaram uma 

pesquisa de campo com professores de uma unidade escolar da rede 

estadual da capital paulista que atende apenas o ciclo II do Ensino 

Fundamental. Fizeram entrevistas semi-estruturadas com os professores e 

com o Professor Coordenador, e observações não-estruturadas dos HTPCs e 

dos momentos informais na sala dos professores. Também realizou-se a 

discussão sobre o programa “São Paulo faz escola” partindo de seus 

documentos, seus mecanismos de implementação e controle e dos princípios 

e fundamentos teóricos que este expressa. Apresentou-se a Proposta 

Curricular de Língua Portuguesa elaborada pela SEE-SP, bem como os 

Planos de Ensino desta disciplina confeccionados pelos professores da 

escola pesquisada, buscando as convergências e divergências com o 

currículo prescrito. 

c) O Programa São Paulo Faz Escola e suas apropriações no cotidiano de 

uma escola de Ensino Médio (CATANZARO, 2012). O estudo realizado 

abordou o Programa São Paulo Faz Escola, implantado pela Secretaria 
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Estadual de Educação de São Paulo em 2008 em todas as escolas da rede. A 

pesquisa analisou o programa relacionando-o a outras ações e políticas a ele 

articuladas implantadas no âmbito do Estado de São Paulo, tais como sistema 

de avaliação, metas de resultados por escola e bonificação daquelas que as 

alcançam. Apresentaram como alguns de seus aspectos são determinados 

nas leis da área educacional brasileira e suas contradições, como também por 

recomendações de agencias multilaterais (BIRD e UNESCO). 

d) O Mundo do trabalho no Contexto da Proposta Curricular Paulista (SILVA, 

2012). A dissertação teve como objeto de estudo a Proposta Curricular 

implementada na rede de educação básica do Estado de São Paulo pela 

Secretaria de Estado da Educação a partir de 2008. Por meio da análise dos 

textos que fundamentaram a Proposta Curricular a dissertação procurou 

compreender qual a concepção de mundo do trabalho que é apresentada aos 

estudantes do Ensino Médio. A hipótese de pesquisa formulada foi a de que a 

compreensão que a Secretaria de Educação tem de mundo do trabalho é a 

sua redução a emprego, como meio necessário à manutenção da 

sobrevivência e à reprodução do trabalhador. A pesquisa foi de caráter 

documental e bibliográfico. Utilizaram-se dos documentos produzidos pela 

Secretaria de Educação, especificamente do Texto que fundamenta a 

Proposta Curricular. A partir da análise empreendida, afirmaram que a 

Secretaria de Educação paulista pretendeu, com a elaboração da Proposta 

Curricular, unificar e adequar a metodologia de ensino e aprendizagem aos 

objetivos traçados pela reforma mundial da educação para o século XXI; 

intensificar o controle sobre os processos curriculares e de avaliação; 

disseminar de forma mais intensa a pedagogia das competências, deslocando 

de forma mais explicita o foco do ensino para o da aprendizagem; e, 

disseminar uma compreensão de mundo do trabalho reduzida a emprego, 

abstraindo, dessa forma, questões importantes que envolvem o debate sobre 

o trabalho na sociedade contemporânea. 

  

A pesquisa que ora se apresenta buscou contribuir com a análise do Currículo 

Oficial da SEE-SP, focando a investigação em como se configura e desenvolve o 
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currículo de Língua Portuguesa, especificamente para o ensino médio. Assim, nosso 

problema de pesquisa foi apresentado da seguinte forma: Qual compreensão têm os 

professores de língua portuguesa sobre o ensino de literatura na disciplina de 

Língua Portuguesa no atual Currículo para o Ensino Médio da SEE-SP?   

 Nosso objetivo foi o de compreender como se configura e se desenvolve, na 

prática docente, o Currículo de Língua Portuguesa instituído pela SEE-SP, 

compreendendo, assim, como o ensino de literatura é trabalhado na disciplina de 

língua portuguesa, quais as modificações que produziu no trabalho do professor, e 

de que forma os professores se apropriam da proposta curricular para a disciplina de 

Língua Portuguesa. 

A importância em investigar o atual currículo da SEE-SP para o ensino de 

Língua Portuguesa no Ensino Médio se justifica, pois a implementação do currículo 

ocupa posição central no conjunto de ações da reforma educacional proposta na 

década de 1990.  

Esta pesquisa teve duas dimensões. A primeira delas foi a análise 

documental, que teve por objetivo acompanhar as transformações ocorridas nos 

documentos das últimas décadas, observando discursos semelhantes, 

contraditórios, inovadores e conservadores. A segunda dimensão desta pesquisa diz 

respeito ao trabalho dos professores em sala de aula, analisado através das 

respostas dadas pelos docentes na entrevista realizada com os mesmos. 

Na análise documental, foram analisados os seguintes documentos: 

 

a) A Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de 

outubro de 1988 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

c) Cadernos do aluno: língua portuguesa, ensino médio –1ª, 2ª e 3ª Série; 

d) Caderno do Gestor. Vol. 1. São Paulo 

e) Cadernos do professor: língua portuguesa, ensino médio – 1ª, 2ª e 3ª 

Série 

f) Currículo do Estado de São Paulo. Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias 

g) Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

h) Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução 

i) Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
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j) Proposta Curricular de Língua Portuguesa e Técnicas de Redação para o 

2º Grau. São Paulo, SE/CENP, 1978 

k) Proposta Curricular para o ensino de Português: 2º Grau. 2ª Versão 

Preliminar.  São Paulo, SE/CENP, 1992 

l) Proposta Curricular para o ensino de Português: 2º Grau. 2ª Versão 

Preliminar. 4ª Reimpressão. São Paulo, SE/CENP, 1995 

m) Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Língua Portuguesa. São 

Paulo, SEE-SP, 2008 

n) Reorganização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

 

Realizamos entrevistas com sete professores da disciplina de Língua 

Portuguesa da rede pública da SEE-SP e que lecionam no Ensino Médio no 

Município de Porto Feliz. A escolha dos professores foi livre, pois queríamos abarcar 

todas as cinco escolas do Município, o que conseguimos. 

Para realizarmos as entrevistas seguimos o presente roteiro: a primeira 

questão envolveu a formação do professor, cursos de graduação, especialização e 

pós-graduação que o professor possua, entre outros. Depois, foram feitas  questões 

relacionadas ao itinerário de sua carreira. Em seguida, entramos no tema do 

currículo, com questões que envolvem o conceito; a relação entre currículo e a 

prática educacional; as mudanças ocorridas no mesmo e a prática do professor; a 

percepção do professor acerca do currículo e do ensino de Literatura e; do que 

evidentemente ele percebe que mudou em relação à sua prática que possa ser 

relacionada às mudanças no currículo. 

Essas entrevistas foram realizadas no Município de Porto Feliz2, em São 

Paulo (SP), com professores de Língua Portuguesa que lecionam no Ensino Médio. 

A cidade de Porto Feliz possui cinco escolas estaduais que atendem ao Ensino 

Médio, são elas: 

a) E.E. Cel. Eugênio Euclydes Pereira da Motta 

b) E.E. Profª Esther Maurino Rodrigues 

c) E.E. Profª Maria Aparecida Fernandes Leite 

d) E.E. Monsenhor Seckler 

e) E.E. Prof. Pedro Fernandes de Camargo 

                                                           
2
 Fundada em 1797, este município possui uma área total de 557,9 km², com aproximadamente 

50.000 habitantes. Situada a uma distancia de São Paulo-Capital de 110 km em direção Leste para 
Oeste do Estado. Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Feliz- site oficial, disponível em: 
 < http://www.portofeliz.sp.gov.br/content.php?t=content&id=54&idm=54> 
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Na primeira escola acima mencionada, foram entrevistadas as três 

professoras que lecionam no Ensino Médio. Nas demais escolas, entrevistamos, em 

cada uma das escolas, apenas uma professora e o principal motivo é a alegação 

dos demais professores de que não se sentem bem ao serem entrevistados. 

Escolhemos esta cidade para a realização das entrevistas porque nela foi 

possível coletar os dados em todas as escolas estaduais que possuem Ensino 

Médio neste município. Além disso, a proximidade geográfica facilitava a pesquisa. 

Esta pesquisa apresenta a seguinte estrutura: no primeiro capítulo O 

Currículo Educacional Paulista, trabalhamos com a apresentação do atual currículo 

da SEE-SP, observando as matrizes curriculares propostas para o Ensino Médio, a 

organização e concepção dos conteúdos no atual currículo; no segundo capítulo A 

disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio,  apresentamos o objeto específico 

que estudamos que é o ensino de Literatura, analisando as diferentes propostas 

para o Ensino da disciplina de Língua Portuguesa, assim como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para esta disciplina e o que acrescentam ao ensino de 

Literatura; no terceiro capítulo, por fim, apresentamos as entrevistas realizadas com 

os professores de Língua Portuguesa no Ensino Médio, realizando as análises de 

seu conteúdo. 
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1. O CURRÍCULO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SP 

 

 

Neste capítulo, trataremos do atual currículo da SEE-SP, nos atentando para as 

mudanças que estão ocorrendo no presente momento, entre elas a reorganização 

da Matriz do Ensino Médio, mais especificamente da disciplina de Língua 

Portuguesa, e para a posição que o ensino de Literatura ocupa dentro dessa 

reorganização. 

 Esses pontos têm relevância porque, mais adiante, veremos que alguns 

professores reclamam da quantidade de aulas, alegando não serem suficientes para 

dar conta de toda a demanda do currículo3. Realizamos, ainda que de forma sucinta, 

uma breve explanação do que é o currículo atual – outro ponto que também 

analisamos no terceiro capítulo, partindo das pontuações dos professores 

entrevistados. 

O currículo da rede de ensino Estadual de SP passou por uma grande 

transformação iniciada no Governo Serra, a partir de 2007, com a criação do 

Programa São Paulo Faz Escola. De acordo com a SEE-SP o Programa apresenta 

ações voltadas para a melhoria da qualidade da escola, entre elas destaca-se a 

apresentação de um currículo oficial que hoje é obrigatório para todas as unidades 

escolares do Estado. Esse programa surgiu de uma leitura da SEE de que a 

educação oficial paulista apresentava resultados ineficientes, verificada por meio de 

avaliações  externas, como o SARESP, a Prova Brasil e outros. O discurso da SEE é 

de que o atual currículo visa melhorar a “qualidade da educação”. Qualidade 

entendida em uma perspectiva quantitativa e referenciada em avaliações baseadas 

no modelo PISA, o que nos permite classificá-lo como uma proposta com tendência 

liberal, que analisa as questões sociais e políticas em questões técnicas. De acordo 

com Silva:  

 

Nessa operação, os problemas sociais _ e educacionais _ não são tratados 

como questões políticas, como resultados – e objetos – de lutas em torno 

da distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos de poder, mas 

como questões técnicas, de eficácia/ineficácia na gerência e 

                                                           
3
 Currículo aqui entendido de acordo com o conceito que os professores têm, que, na fala dos 

professores entrevistados, é confundido com o material de sala de aula: Caderno do Professor e 

Caderno do Aluno. 
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administração de recursos humanos e materiais. Assim, a situação 

desesperadora enfrentada cotidianamente em nossas escolas por 

professoras/ es e estudantes é vista como resultado de uma má gestão e 

desperdício de recursos por parte dos poderes públicos, como falta de 

produtividade e esforço por parte de professores/ as e administradores/ as 

educacionais, como consequência de métodos “ atrasados” e ineficientes de 

ensino e de currículos inadequados e anacrônicos. Dado um tal 

diagnóstico é natural que se prescrevam soluções que lhe correspondam. 

[...] É nesse raciocínio que se insere o discurso sobre qualidade e sobre a 

gerência da qualidade total. [grifos nossos] (SILVA, 1995, p. 18-19) 

  

O currículo oficial foi pensado, portanto, para sanar tais ineficiências no 

ensino, comprovadas pelo baixo índice de rendimentos nas avaliações externas. 

Entretanto vale ressaltar, segundo Ivo F. Goodson, que  

 

o currículo, por conseguinte, é elaborado numa variedade de áreas e níveis. 

Todavia, fundamental para esta variedade é a distinção entre o currículo 

escrito e o currículo como atividade em sala de aula. (GOODSON, 2002, p. 

107) 

 

Por esta razão, neste primeiro momento faremos uma análise a partir dos 

textos oficiais, para posteriormente cruzarmos as informações com o que 

evidentemente os professores compreendem e realizam em sala de aula. 

 

 

 

1.1. O Programa São Paulo Faz Escola e a Reforma Curricular Paulista  

 

O Programa São Paulo Faz Escola foi criado em 2007, no Governo de José 

Serra, tendo como então Secretária da Educação do Estado de São Paulo Maria 

Helena Guimarães de Castro e, como Coordenadora Geral do Projeto Maria Inês 

Fini. 

A implantação do Programa contou com um amplo material de divulgação e 

implementação, entre eles o Caderno do Gestor, o Caderno do Professor e o 

Caderno do Aluno. A justificativa para a criação desse material de divulgação  fora o 

baixo índice dos rendimentos dos alunos aferidos nas avaliações externas de âmbito 

estadual e nacional, e teve como foco a implantação de um currículo pedagógico 

único para todas as escolas da rede pública estadual.  



 

 

25 

 

De acordo com o material Caderno do Gestor, de autoria de Zuleika de Felice 

Murrie, sob a Coordenação Geral de Maria Inês Fini, temos em relação à autonomia 

da escola: 

 

Segundo a LDB 9394/96, a Proposta Pedagógica da escola deve ser 

definida com autonomia pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com 

as regras dos sistemas de ensino a que estão subordinados. Esse aspecto 

legal, muitas vezes, é pouco compreendido. Seu significado é que a escola 

tem uma autonomia relativa na definição de sua Proposta Pedagógica. 

Assim, há limites, que são prerrogativas do sistema. No caso de sua escola, 

quem determina esses limites é o sistema estadual (há outros sistemas, 

como o municipal e o federal, que legislam sobre as escolas). A Proposta 

Curricular que se anuncia é um desses limites. (SEE-SP, 2008c, p.29). 

 

 

Na citação acima, fica claro que as escolas têm sua autonomia subordinada à 

regulação do Estado, ou seja, não há uma autonomia das escolas de fato. 

Entre os objetivos da implantação da Proposta Curricular, hoje Currículo 

Oficial, temos como foco central a reorganização de grande parte das ações de toda 

a SEE-SP (SSE-SP, 2008). 

Com base nos resultados das avaliações externas, o Programa de Ação do 

Governo do Estado de São Paulo elaborou dez metas para serem cumpridas até o 

ano de 2010: 

 

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 
2. Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série; 
3. Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 
4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas 
séries finais de todos os ciclos de aprendizagem ( 2ª, 4ª e 8ª séries do 
Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio); 
5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino 
Fundamental e Médio nas avaliações nacionais e estaduais; 
6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino 
Médio com currículo profissionalizante diversificado; 
7. Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, com prioridade à 
municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 
8. Programas de formação continuada e capacitação da equipe; 
9. Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação 
escolar nos 30 municípios ainda centralizados; 
10. Programa de obras e melhorias de infra-estrutura das escolas. (SEE- 
SP, 2008, p. 30). 
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A Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, no Programa de 

Ação, estabeleceu que sua implantação se realizaria por meio dos desdobramentos 

de 10 ações (CARVALHO & RUSSO, 2013):  

 

a) Implantação do Projeto Ler e Escrever 

b) Reorganização da progressão continuada 

c) Currículo e expectativas de aprendizagem 

d) Recuperação da aprendizagem 

e) Diversificação curricular do Ensino Médio 

f) Educação de Jovens e Adultos 

g) Ensino Fundamental de 9 anos 

h) Sistemas de Avaliação 

i) Gestão dos Resultados e Políticas de Incentivos 

j) Plano de Obras e Investimentos 

 

Analisando o que ocorreu após o ano de 2010, verificamos que as dez metas 

estabelecidas pelo Programa de Ação não foram cumpridas da forma como se 

esperava. Para compreendermos melhor, citarei alguns itens que ainda estão em 

processo, lembrando que nosso objetivo não é verificar o que se cumpriu ou não das 

metas e das ações estabelecidas, e, sim, compreendermos o que o atual Currículo 

de Língua Portuguesa modificou na forma de se pensar em currículo, por parte dos 

professores, e na forma de se trabalhar os conteúdos pré-estabelecidos no dia-a-dia 

de sala de aula – ou seja, compreender como o ensino de literatura é trabalhado na 

disciplina de Língua Portuguesa e quais as modificações que produziu no trabalho 

do professor. 

Analisando a primeira meta, verificamos que ainda temos alunos, seja na rede 

pública estadual, seja na rede pública municipal, que chegam aos oito anos de 

idade, sem estarem plenamente alfabetizados. Uma evidencia disso está no 

Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)4 do Governo Federal, que foi 

implantado no ano de 2013 na rede pública estadual e que também foi adotado por 

alguns municípios do Estado de São Paulo, como exemplo a cidade de Sorocaba, e 

cujo objetivo é erradicar a alfabetização tardia, cumprindo a meta de alfabetizar 

                                                           
4
  Mais informações no Portal: <http://pacto.mec.gov.br/o-pacto>. 
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todos os alunos até os oito anos de idade. Entendemos que, se a meta tivesse sido 

cumprida, não haveria necessidade do Estado de São Paulo adotar esse Programa. 

Nas segunda e terceira metas, temos a redução das taxas de reprovação, e 

tais metas, de acordo com o fluxo de alunos das escolas estaduais, foram 

cumpridas. Entretanto, o que não se pode verificar através do fluxograma é se a 

redução da taxa de reprovação se deu devido a uma melhor apropriação do 

ensino/aprendizagem por parte dos alunos. 

A quarta meta foi realizada em todas as escolas. E, de acordo com os 

resultados dos níveis das médias de proficiência em Língua Portuguesa da rede 

Estadual, podemos observar que a quinta meta do Governo, que deveria ter sido 

cumprida até o ano de 2010, não foi cumprida satisfatoriamente. Houve uma 

evolução, como se esperava, entretanto, em seguida houve também uma queda, 

como podemos observar no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Médias de Proficiência em Língua Portuguesa de 2007 a 2012_ 

Rede Estadual 

 

Fonte: Cadernos de Sumário Executivo do Saresp e Resultados Gerais5 

                                                           
5
 Cadernos de Sumário Executivo do Saresp dos anos de 2007 até 2011 e 2012 Resultados Gerais 

disponíveis no site <http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/saresp-2011>. Acesso em 

20/10/2013. 
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A sexta meta ainda está em andamento, pois o Governo não conseguiu atingir 

os 100% da demanda de jovens e adultos, haja visto as escolas de Ensino Médio 

que participaram  da nossa pesquisa: em nenhuma delas encontramos um currículo 

profissionalizante diversificado. Quanto à sétima, esta meta foi atingida. 

Já em relação às ações, essas foram implantadas, como se pode observar, 

por exemplo, por meio de consulta ao site da SEE-SP. 

Em 2011, foi elaborada uma versão preliminar da Matriz Curricular para o 

Ensino Médio, junto à então Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP)6. Esta versão preliminar se encontra no documento Reorganização do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A versão preliminar deste documento foi 

encaminhada às escolas em 16/09/2011, para que os professores pudessem 

analisá-lo, tendo assim a possibilidade de discutir sobre questões curriculares, em 

especial aquelas centradas na formação dos jovens, sua participação nos estudos e 

a distribuição do tempo das aulas. Entretanto, segundo o relato de algumas 

professoras entrevistadas para esse trabalho em reuniões da equipe para estudar o 

Currículo Oficial, foram passados questionários, aos quais elas responderam, 

porém, tais professoras não receberam o retorno das suas contribuições, e, assim, 

entendemos que essa análise, tal qual aparece no documento, não ocorreu de fato. 

Segundo a SEE, além da criação da Proposta para a Matriz Curricular para o 

Ensino Médio, outros documentos foram elaborados, com base nas sugestões e 

críticas apresentadas pelos servidores públicos estaduais (equipe da Pasta, 

educadores e gestores) ao Secretário da Educação Herman Voorwald e ao 

Secretário Adjunto da Educação João Cardoso Palma Filho, durante as reuniões de 

polo de 2011. Estes documentos encontram-se no material intitulado Reorganização 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio7.(SEE-SP, 2012). Quanto às discussões 

acerca do tempo de aula para cada disciplina, este varia de acordo com a área a ser 

                                                           
6
 Em 2011 houve uma reorganização da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, 

extinguindo a então Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) e, criando a 

Coordenadoria de Gestão de Educação Básica (CGEB). A CGEB entrou em vigor a partir de 1º de 

Janeiro de 2012.  

7
 Este material encontra-se disponível também no site da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, no endereço: <http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/reorganizacao_ensino>. 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/reorganizacao_ensino
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privilegiada, como vemos nos quadros a seguir8 (apresentados aos professores para 

a escolha da carga horária das disciplinas para o Ensino Médio): 

Quadro 1: Ênfase em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Diurno) 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Formação Básica com Ênfase em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Período Diurno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                           Séries/ Aulas 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

4 3 4  

Arte 2 2 3  

Ed. Física 2 2 2  

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 4 3 3  

Biologia 2 2 2  

Física 3 2 2  

Química 2 3 2  

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2  

Geografia 2 2 2  

Filosofia 2 2 2  

Sociologia 2 2 2  

Parte 

diversificada 

LEM (Língua Inglesa) 2 2 2  

LEM (Língua Espanhola) -- 2 2  

Orientação de Estudo 1 1 --  

 

 

Carga 

horária 

 

 

 

 

Total de  

aulas 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

   34 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

   30 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

26 

 

 

90 

Fonte: SEE-SP (2012) 

                                                           
8
 São seis versões da Matriz Curricular com distribuição equitativa do tempo, nos dois primeiros anos, 

entre as áreas/disciplinas que compõem o currículo e, no 3º ano, aprofundamento de estudos nas 

áreas de conhecimento (períodos diurno e noturno). No Documento III – Ensino Médio – Matriz 

Curricular: Reorganização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio há ainda mais três versões da 

Matriz Curricular (períodos diurno e noturno) para responder à diversidade das necessidades e 

demandas das escolas. 
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 Quadro 2: Ênfase em Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

(Diurno) 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Formação Básica com Ênfase em Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias 

Período Diurno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                           Séries/ Aulas 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

4 3 3  

Arte 2 2 --  

Ed. Física 2 2 2  

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 4 3 4  

Biologia 2 2 3  

Física 3 2 3  

Química 2 3 3  

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2  

Geografia 2 2 2  

Filosofia 2 2 2  

Sociologia 2 2 2  

Parte 

diversificada 

LEM (Língua Inglesa) 2 2 2  

LEM (Língua Espanhola) -- 2 2  

Orientação de Estudo 1 1 --  

 

 

Carga 

horária 

 

 

 

 

Total de  

aulas 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

   30 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

   34 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 

26 

 

 

 

90 

Fonte: SEE-SP (2012). 
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Quadro 3: Ênfase em Ciências Humanas e suas Tecnologias (Diurno)  

 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Formação Básica com Ênfase em Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Período Diurno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                           Séries/ Aulas 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

4 3 2  

Arte 2 2 --  

Ed. Física 2 2 2  

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 4 3 2  

Biologia 2 2 2  

Física 3 2 2  

Química 2 3 2  

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 4  

Geografia 2 2 4  

Filosofia 2 2 4  

Sociologia 2 2 4  

Parte 

diversificada 

LEM (Língua Inglesa) 2 2 --  

LEM (Língua Espanhola) -- 2 2  

Orientação de Estudo 1 1 --  

 

 

Carga 

horária 

 

 

 

 

Total de  

aulas 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

   27 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

   29 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

34 

 

 

 

90 

Fonte: SEE-SP (2012). 
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Quadro 4: Ênfase em Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (Noturno) 

 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Formação Básica com Ênfase em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                           Séries/ Aulas 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

3 3 4  

Arte 2 2 2  

Ed. Física 2 2 2  

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 3 3 3  

Biologia 2 2 2  

Física 2 2 2  

Química 2 2 2  

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2  

Geografia 2 2 2  

Filosofia 2 2 2  

Sociologia 2 2 2  

Parte 

diversificada 

LEM (Língua Inglesa) 2 __ __  

LEM (Língua Espanhola) __ 2 2  

Orientação de Estudo 1 1 __  

 

 

Carga 

horária 

 

 

 

 

Total de  

aulas 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

   28 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

   27 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

27 

 

 

 

27 

26 

 

 

81 

Fonte: SEE-SP (2012). 
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Quadro 5: Ênfase em Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias 

(Noturno) 

 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Formação Básica com Ênfase em Ciências da Natureza, Matemática e Suas 

Tecnologias 

Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                           Séries/ Aulas 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

3 3 3  

Arte 2 2 __  

Ed. Física 2 2 2  

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 3 3 3  

Biologia 2 2 3  

Física 2 2 3  

Química 2 2 3  

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2  

Geografia 2 2 2  

Filosofia 2 2 2  

Sociologia 2 2 2  

Parte 

diversificada 

LEM (Língua Inglesa) 2 __ __  

LEM (Língua Espanhola) __ 2 2  

Orientação de Estudo 1 1 __  

 

 

Carga 

horária 

 

 

 

 

Total de  

aulas 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

   25 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

   30 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

27 

26 

 

 

 

 

 

81 

Fonte: SEE-SP (2012). 
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Quadro 6: Ênfase em Ciências Humanas e Suas Tecnologias (Noturno) 

 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Formação Básica com Ênfase em Ciências Humanas e Suas Tecnologias 

Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                           Séries/ Aulas 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

3 3 3  

Arte 2 2 __  

Ed. Física 2 2 2  

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 3 3 3  

Biologia 2 2 2  

Física 2 2 2  

Química 2 2 2  

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 3  

Geografia 2 2 3  

Filosofia 2 2 3  

Sociologia 2 2 2  

Parte 

diversificada 

LEM (Língua Inglesa) 2 __ __  

LEM (Língua Espanhola) __ 2 2  

Orientação de Estudo 1 1 __  

 

 

Carga 

horária 

 

 

 

 

Total de  

aulas 

Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

   25 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

Tecnologias. 

   27 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

27 

29 

 

 

 

 

 

81 

Fonte: SEE-SP (2012). 
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No documento intitulado Reorganização do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, temos o então chamado Documento V – Matriz Curricular para o Ensino 

Médio9, que contém a matriz curricular revisada e elaborada entre os meses de 

outubro e novembro de 2011. 

 De acordo com o capítulo que trata sobre a Matriz Curricular para o Ensino 

Médio, o Grupo de Trabalho10: 

 

 
Considerou, de um lado, que a distribuição equitativa do tempo escolar 
entre as áreas fundamenta-se na relevância desses conhecimentos para a 
formação integral do educando, conforme indica a legislação em vigor e 
estudos sobre o Ensino Médio, bem como fatos sobre inserção e 
participação do aluno no ambiente físico e social em que vive. De outro 
lado, considerou que a concentração da carga horária, por área, tem o 
objetivo de atender a interesses e necessidades dos alunos, acrescentando 
ainda que a possibilidade de opção por uma área de conhecimento, no 3º 
ano, pode representar um importante exercício de autonomia intelectual e 
emocional do aluno na busca de sua identidade. (SEE – SP, 2012, p. 106) 

 

 

Segundo o documento, houve uma análise dos relatórios contendo as 

contribuições das discussões dos professores da rede, após esta análise o Grupo de 

Trabalho pôde apreender pelo menos um consenso: o de garantir pelo menos duas 

aulas no mínimo para cada disciplina, que o mesmo optou por implantar a partir de 

2012, nos três anos do Ensino Médio11.  

Em seguida, veremos o quadro contendo as matrizes curriculares para o 

Ensino Médio, tanto para o período diurno, quanto para escolas que ministram os 

três turnos e, também, para o período noturno, matrizes estas que foram escolhidas 

                                                           
9
  Cada capítulo do documento Reorganização do Ensino Fundamental e Médio recebe como título o 

nome Documento, seguido por um número romano em ordem crescente, exemplo: Documento I, 
Documento II. 
10

 Grupo de trabalho formado no âmbito da CENP: Técnicos (dois assessores do Gabinete e dois 

integrantes do Grupo de Gestão da CENP): Maria de Lourdes Rocha (coordenação), Neusa Souza 

dos Santos Rocca, Sandra Lazzarin e Zuleide Ferraz Garcia , composto por dois assistentes técnicos 

da COGSP:  Andrea Grecco e Cristina de Paula Queiroz e Silva  e, um da CEI: Maria Sueli Pedro 

Barboza  e, oito dirigentes regionais de ensino: Claudicir Brazilino Pinto, DE Americana, Eliana Maria 

Boldrin, DE Jundiaí, Elin de Freitas Monte Claro Vasconcelos, DE Mogi  Mirim, Maria Vicentina 

Godinho Pereira da Silva, DE Sorocaba, Rosania Morales Morroni, DE Itaquaquecetuba, Samuel 

Alves dos Santos, DE Sul 3, Solange de Oliveira.Bellini, DE Barretos e Suzana Aparecida Dechechi 

Oliveira, DE São Bernardo . 

11
 Não há evidências de que realmente houve contribuições dos professores na elaboração da 

proposta. 
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pelos professores. Observamos que estas matrizes foram reelaboradas, não 

resultando apenas de uma escolha entre as matrizes apresentadas, mas sim de uma 

reelaboração. 

 

 

Quadro 7: Matriz Curricular Ensino Médio_ Período Diurno  

 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Período Diurno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                            

Ano 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

5 5 5 

Arte 2 2 2 

Ed. Física 2 2 2 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 5 5 5 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 

Parte 

diversificada 

Língua Estrangeira 

Moderna (1) = Língua 

Inglesa 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Total de aulas (2) 

 

30 

 

30 

 

30 

(1) Língua Espanhola deve ser oferecida de acordo com o prescrito na Lei Federal nº 

11.165/205 e na Resolução SEE nº 

05/2010, fora do horário regular de aula, se houver demanda de alunos. 

(2) Total de aulas oferecidas. 

Fonte SEE-SP (2012). 

 



 

 

37 

 

 

 

 

Quadro 8: Matriz Curricular Ensino Médio – Período Diurno com três turnos ou 

Período Noturno 

 

Matriz Curricular – Ensino Médio 

Período Diurno com três turnos ou Período Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Nacional 

Comum 

 

Áreas 

 

Disciplinas 

                            

Ano 

1ª 2ª 3ª  

Linguagens, 

Códigos e 

suas 

Tecnologias 

L.Portuguesa 

e Literatura 

4 3 4 

Arte 2 2 2 

Ed. Física (1) 2 2 2 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 

e suas 

Tecnologias 

Matemática 3 4 3 

Biologia 2 2 2 

Física 2 2 2 

Química 2 2 2 

Ciências 

Humanas e 

suas 

Tecnologias 

História 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Sociologia 2 2 2 

Parte 

diversificada 

Língua Estrangeira 

Moderna (2) = Língua 

Inglesa 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Total de aulas (3) 

 

27 

 

27 

 

27 

(1) As aulas de Educação Física serão oferecidas aos sábados ou no contraturno. 

(2) Língua Espanhola deve ser oferecida de acordo com o prescrito na Lei Federal nº 

11.165/205 e Resolução SEE nº 

05/2010, fora do horário regular de aula, se houver demanda de alunos. 

(3) Total de aulas oferecidas, incluindo as de Educação Física. 

Fonte: SEE-SP (2012). 
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Observamos ao longo das Matrizes que há um consenso em privilegiar o 

Ensino de Língua Portuguesa, dando a este uma maior carga horária. Entretanto, tal 

carga horária é ainda insuficiente para dar conta de todo o Conteúdo e do Ensino de 

Literatura, segundo o relato de algumas professoras entrevistadas nesta pesquisa 

como veremos no terceiro capítulo. 

Em 2011, ocorre também a publicação da 2ª edição do Currículo Oficial do 

Estado de São Paulo, pelo Secretário da Educação Herman Voorwald. 

 

 

  

 

1.2. Organização e Apresentação dos Conteúdos no atual Currículo 

 

 

Entendemos o termo conteúdo no sentindo explicitado por Antoni Zabala12      

(1998, p. 30): 

 

O termo “conteúdos” normalmente foi utilizado para expressar aquilo que 

deve se aprender, mas em relação quase exclusiva aos conhecimentos das 

matérias ou disciplinas clássicas e, habitualmente, para aludir àqueles que 

se expressam no conhecimento de nomes, conceitos, princípios, 

enunciados e teoremas, Assim, pois, se diz que uma matéria está muito 

carregada de conteúdos ou que um livro não tem muitos conteúdos, 

fazendo alusão a este tipo de conhecimento. [...] Devemos nos desprender 

desta leitura restrita do termo “conteúdo” e entende-lo como tudo quanto se 

tem que aprender para alcançar certos objetivos que não apenas abrangem 

capacidades cognitivas, como também incluem as demais capacidades. 

Deste modo os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às 

contribuições das disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também 

serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o 

desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação 

interpessoal e de inserção social. 

 

 

Destacamos esta citação pois o Currículo oficial da SEE-SP, compreende 

conteúdo a partir dos apontamentos de Antoni Zabala. 

                                                           
12

 Antoni Zabala: espanhol, licenciado em pedagogia, também formado em Filosofia e Ciências da 

Educação pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Presta consultoria a diversos países latinos - 

americanos, como: México, Argentina, Peru e Bolívia; crítico sobre a resistência dos órgãos que 

regulamentam os sistemas de ensino brasileiro e espanhol; ministra palestras e conferências por todo 

o mundo em diferentes sistemas e instituições de ensino. Autor cuja bibliografia é pedida em 

Concursos Públicos da rede pública Estadual da SEE-SP. 
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No Currículo Oficial da SEE-SP, os conteúdos estão conceituados da 

seguinte forma:13:  

 

a) Conteúdos Factuais: estão ligados aos fatos, tais como números de 

telefones, datas comemorativas, nomes. Sua aprendizagem se dá por 

meio da memorização, exercitando-a e repetindo os fatos. 

b) Conteúdos Procedimentais: estão ligados aos procedimentos que 

devem ser realizados para que se possa chegar ao resultado esperado, 

por exemplo, a grafia das letras. Sua aprendizagem requer que se realize 

a tarefa com frequência e necessita da ajuda de outra pessoa (no caso do 

professor). 

c) Conteúdos Conceituais: é a formulação e apropriação dos conceitos, 

dando sentido e significado ao que se aprende. Entender e atribuir 

significado, por exemplo, ao sistema alfabético. É uma construção 

pessoal, conteúdos que privilegiam a formação de conceitos, necessitam 

que o aluno, compreenda, compare, estabeleça relações, entre outros. 

d) Conteúdo Atitudinal: esses conteúdos privilegiam as atitudes que 

devem ser tomadas pelo estudante, como por exemplo, adquirir o hábito 

da leitura. Estão ligados a vivência de situações que transmitem valores. 

 

No Currículo Oficial encontramos uma articulação entre as áreas do 

conhecimento e uma organização do tempo pedagógico. Cada atividade proposta 

pelo Caderno do Aluno aparece no Caderno do Professor com o tempo de aulas 

previsto para a sua execução, assim como as competências e as habilidades que se 

pretende que o aluno desenvolva. 

Encontramos ainda, as chamadas atividades permanentes, que são 

atividades que envolvem situações didáticas propostas com certa regularidade, com 

o objetivo de criar hábitos, construir atitudes, etc. Há ainda situações independentes, 

                                                           
13

 Esquema proposto por César Coll em Marc Curricular para l‟ Ensenyament Obligatori. Barcelona. 

Dep. De Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. 1986; citado em ZABALA (1998). Coll é autor 

espanhol, catedrático de Psicologia da Educação no Departamento de Psicologia Evolutiva e da 

Educação da Universidade de Barcelona, foi consultor do MEC na elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, e sua obra é solicitada em concursos públicos da rede pública Estadual da 

SEE-SP. 
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que têm como objetivo a sistematização do conhecimento. Há também os projetos e 

as chamadas sequências didáticas. 

           O atual Currículo da SEE-SP apresenta a ideia de sequência didática, através 

das situações de aprendizagens, encontradas no Caderno do Professor. De acordo 

com Zabala: 

 

É um processo que não só contribui para que o aluno aprenda certos 

conteúdos, mas também faz com que aprenda a aprender e que aprenda 

que pode aprender. (Zabala, 1998, p. 63) 

 

  

No que se refere ao aprender a aprender, o atual Currículo sustenta que: 

 

Vale insistir que essa preparação não exige maior quantidade de ensino 

(ou de conteúdos), mas sim melhor qualidade de aprendizagem. É 

preciso deixar claro que isso não significa que os conteúdos do ensino não 

sejam importantes; ao contrário, são tão importantes que a eles está 

dedicado este trabalho de elaboração do Currículo do ensino oficial do 

Estado de São Paulo. São tão decisivos que é indispensável aprender a 

continuar aprendendo os conteúdos escolares, mesmo fora da escola ou 

depois dela. Continuar aprendendo é a mais vital das competências que a 

educação deste século precisa desenvolver. Não só os conhecimentos com 

os quais a escola trabalha podem mudar, como a vida de cada um 

apresentará novas ênfases e necessidades, que precisarão ser 

continuamente supridas. Preparar-se para acompanhar esse movimento 

torna-se o grande desafio das novas gerações. (SEE-SP, 2011, p. 20)  

 

 

O Currículo Oficial da SEE-SP, tem como objetivo que o aluno possa, ao sair 

da escola, continuar aprendendo sempre, e em qualquer circunstância. Os 

conteúdos nele apresentados se constituem como ferramentas para desenvolver a 

sua capacidade de adaptação ao novo, pois em uma sociedade que está em 

constante mudança é imprescindível que o sujeito esteja preparado para os desafios 

que ela apresenta. 
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2. A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO  

 

Neste capítulo tratamos das seguintes questões. Inicialmente, as Propostas 

Curriculares para o Ensino de Língua Portuguesa, que serão demonstradas 

cronologicamente, partindo da Proposta Curricular de 1978 e passando pela 

Proposta de 1992 (sendo sua segunda versão datada de 1986). Também 

estudaremos sobre os PCN para o Ensino Médio (1999). E, ao final deste capítulo, 

retomaremos a análise do Currículo Oficial. 

Mostramos neste capítulo os textos oficiais, analisando a ênfase dada por 

cada um deles aos aspectos do Ensino de Língua Portuguesa, principalmente ao 

Ensino de Literatura dentro da disciplina Língua Portuguesa.  

  

 

2.1.  Propostas Curriculares de Língua Portuguesa desenvolvidas pela 

SE/CENP 

 

Neste subtítulo apresentaremos as Propostas Curriculares desenvolvidas 

para o 2º Grau (atual Ensino Médio) nos anos de 1978, 1992 e 1995. Antes de 

apresentarmos as Propostas Curriculares, é interessante observarmos que estas 

surgem sob a Lei Federal 5692/71. 

Anterior à atual LDB 9394/96, a Lei Federal n. 5.692/71, publicada durante o 

Governo do General Emílio Garrastazu Médici, e concebida durante a ditadura 

militar (1964-1985), definia as diretrizes e bases da educação nacional, 

estabelecendo como objetivo geral a formação e o desenvolvimento de 

potencialidades do educando, bem como a preparação para o trabalho e para o 

exercício consciente da cidadania. Embora definisse de modo generalizante um 

currículo comum obrigatório em âmbito nacional, mantinha uma parte diversificada 

que cabia a cada Estado formular suas propostas curriculares.  

No que se refere ao ensino de Português, a referida lei afirma que: 

 

§ 2º No ensino de 1º e 2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua 

nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura 

brasileira. (MEC apud CEREJA, 2005, p. 106). 
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Segundo Cereja, no que se refere à Lei 5692/ 71 sobre a disciplina de 

Português e o ensino de Literatura, há a preocupação somente com o estudo da 

Literatura Brasileira, aqui subentendido pela referência no documento como “estudo 

da língua nacional” e “cultura brasileira”: 

 

[...] a lei faz referência apenas à “língua nacional”, concebida aqui como 

“instrumento” de comunicação” e “ expressão da cultura brasileira”. 

Compatível com a concepção funcionalista de língua que vigorava entre 

estudos de linguagem da época, o documento via a língua como 

instrumento de comunicação [...]. O ensino de Literatura, não explicitado, 

pode ser subentendido na referência à cultura brasileira, o que nos leva a 

crer que se tratasse especificamente de literatura brasileira. (Cereja, 2005, 

p.106) 

 

 

Fica dessa forma subtendido que, de acordo com a referida Lei, o ensino de 

Literatura dava-se em relação à intenção de propagação de um ensino preocupado 

com a “comunicação” e exaltação da “cultura brasileira”. Assim, o ensino de obras 

literárias estrangeiras ficava relegado a um segundo plano.  

Veremos agora cada uma das referidas Propostas Curriculares criadas pela 

SE/CENP, iniciando pela Proposta Curricular de 1978. 

 

 

2.1.1. Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o 2ºGrau (1978) 

 

 

Partimos da observação da primeira versão da Proposta Curricular de Língua 

Portuguesa para o 2º grau de 197814, que foi elaborada no Governo de Paulo Egydio 

Martins, tendo como Secretário de Educação José Bonifácio Coutinho Nogueira, e 

como Coordenadora da CENP Maria de Lourdes Mariotto Haidar. 

De acordo com a Proposta Curricular de 1978, chama-se a atenção para seu 

caráter de referência, servindo como um guia para o trabalho do professor, como a 

própria proposta salienta “trata-se de um macrocurrículo, isto é, uma proposta 

genérica para o Estado” (SEE/CENP, 1978, p.11). 

                                                           
14

 Autores da Proposta Curricular de 78: Ataliba Teixeira de Castilho,  Ritta de Cássia Araújo Cêntola,  

Rodolfo Ilari e Yara Frateschi Vieira. 
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A Proposta destaca, no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa, a 

importância das variedades linguísticas15 e de seu uso nos contextos sociais. Deve-

se admitir, segundo essa proposta, a complexidade e diversidade dos fenômenos 

linguísticos16 

Segundo aquele documento, era dispensada uma atenção sistemática ao 

“período”, entretanto baseado em pesquisas recentes àquele momento, passou-se a  

dar maior importância ao “texto”. 

A proposta faz uma breve conceituação sobre o “texto” e, explicita sobre 

como formar um bom texto. Quanto ao que se refere ao ensino de literatura (estudo 

do texto literário), salienta também, que o ensino desta não será desvinculado do 

estudo do texto em geral.  Considera: 

 

[...] os textos literários se vinculam, de diversas maneiras, à realidade sócio-

cultural da época. Esses dois aspectos: a relação sincrônica e diacrônica 

dos textos literários entre si e a relação da literatura com a sociedade 

deverão constituir o objeto de estudo da história das literaturas brasileira e 

portuguesa. Por história da literatura não se entende, portanto, a mera 

cronologia dos fatos literários ou das grandes obras, mas um estudo vivo, 

baseado na leitura, análise e discussão de textos, tendo em vista as 

relações acima citadas. [...] É, portanto, desejável que o aluno leia um 

número expressivo de obras da literatura brasileira e portuguesa, sempre 

com a preocupação de integrá-las seu contexto literário, histórico e sócio-

cultural. (SEE/CENP, 1978, p.15) 

 

 

Nota-se que em nenhum momento a proposta de 1978 se refere à 

nomenclatura tipos de textos ou gêneros textuais, empregando o termo modalidade 

ao se referir aos diferentes textos que circulam na sociedade. 

 

Enquanto emissor (falante ou escritor), o aluno deverá 

2.1. produzir textos dotados das seguintes propriedades gerais: [...] 

2.2. produzir textos pertencentes às seguintes modalidades: 

2.2.1. Textos descritivos [...] 

2.2.2. Textos Narrativos [...] 

2.2.3. Textos dissertativos [...] 

2.2.4. Textos Técnicos [...]. (SEE/CENP, 1978, p.22-23) 

. 

                                                           
15

 Entende-se por variedades linguísticas as variantes na pronúncia, na gramática e no léxico. 

16
Fenômenos linguísticos são fenômenos próprios da língua dentro de um contexto espaço-temporal. 
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No caso específico do ensino da Literatura, “a recuperação histórica de 

formas e temas pode ser feita através da observação de sua permanência na 

literatura moderna e contemporânea” (SEE/CENP, 1978, p.26). Ainda segundo a 

proposta, um estudo que mostra as relações históricas vivas na Literatura, propicia 

ao aluno desenvolver uma visão crítica. 

É interessante notar a crítica aos livros didáticos que a Proposta traz no IV 

item, intitulado recomendações: 

 

[...] nunca é demais lembrar que os fatos linguísticos e literários permitem 

uma multiplicidade de interpretações e de níveis de análise. Os atuais livros 

didáticos têm reduzido essa complexidade, quando oferecem roteiros de 

análise e interpretação textual orientados numa única direção. Esse fato é 

agravado pelo preparo do chamado “livro do mestre” que acomoda o 

professor e limita o seu próprio desenvolvimento. (SEE/CENP, 1978, p.27-

28) 

 

 

Notamos, entretanto, que há uma dissonância no que se refere ao ensino de 

Literatura proposto pela SE/CENP e o que se encontra nos documentos oficiais de 

âmbito nacional referentes à época. Enquanto a SE/CENP ressalta um ensino de 

Literatura não só brasileira, mas também portuguesa e, se possível, de outros 

países igualmente falantes da Língua Portuguesa, como Moçambique, por exemplo, 

os documentos oficiais de âmbito nacional apenas fazem referência à Literatura 

Brasileira, como podemos notar no artigo 5º da Resolução nº 8 de 01/12/71, 

assinada por Roberto Figueira Santos, presidente do Conselho Federal de Educação 

onde são especificadas as disciplinas que deviam constituir a base comum do 

ensino médio: 

 

II – No ensino de 2º Grau, sob as formas de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira, História, Geografia, Estudos Sociais, Matemática e Ciências 

Físicas e Biológicas, tratadas predominantemente como disciplinas e 

dosadas segundo habilidades profissionais pretendidas pelos alunos. (MEC 

apud Cereja, 2005, p. 107).  

 

 

Encontra-se em acordo com o que se refere a esse mesmo documento, no 

que diz respeito ao papel da Literatura, mais especificamente em relação à “cultura 

de um povo”, temos na Proposta Curricular: “[...] o estudo da história da Literatura é 
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indispensável não só para a compreensão da obra literária particular, mas também 

para a apreensão da cultura de um povo”. (SE/CENP, 1978, p. 25). [grifos nossos].  

O exposto se assemelha ao referido na Resolução nº8 de 1/12/1971: 

 

Ao lado de sua função instrumental, o ensino de Língua Portuguesa há de 

revestir, como antes se assinalou, um indispensável sentido de “expressão 

da Cultura Brasileira” [...]. (MEC apud Cereja, 2005, p.110) [grifos nossos]. 

 

 

Entretanto, a Proposta Curricular novamente se difere do documento acima 

citado quando coloca o estudo da Literatura Portuguesa juntamente com o da 

Literatura Brasileira: “Será objeto de estudo sistemático no 2º Grau a história das 

literaturas brasileira e portuguesa”. O que não ocorre no documento de 1971. 

 

 

 

2.1.2. Proposta Curricular para o Ensino de Português 2º Grau- Segunda 

Versão Preliminar (1992) 

 

 

A primeira versão preliminar da Proposta Curricular para o Ensino de 

Português – 2º Grau foi elaborada no ano de 1986, no Governo Montoro, mas devido 

ao pouco número de participantes nos relatórios e discussões nas escolas de 2º 

grau, que ocorreu no ano de 1987 (Governo Quércia), em novembro de 1988 foi 

promovido um encontro em São Paulo para que se procedesse à nova análise do 

texto, com 140 monitores de Língua Portuguesa das Delegacias de Ensino, 140 

professores de 2º grau, e contribuições críticas dos professores: Marisa Lajolo, 

Irenilde Pereira dos Santos, Maria Adélia Ferreira Mauro (também colaboradora da 

Proposta Curricular de 1978), Ligia Corrêa Dias de Moraes, Alice Vieira, Lydia 

Bechara e Regina Maria Ferraz Elero Ivamoto.  A partir destas contribuições foi 

elaborada a segunda versão preliminar de 1992, e a partir de então as seguintes 

reimpressões: 1ª e 2ª em 1992, 3ª em 1994 e 4ª reimpressão em 1995. 

A elaboração da segunda versão preliminar ocorreu no então Governo de Luiz 

Antonio Fleury Filho, tendo como Secretário da Educação Fernando Gomes de 

Morais e Coordenadora da CENP Eny Marisa Maia. A elaboração da Proposta 

Curricular foi realizada por Maria Silvia Olivi Louzada e Zuleika de Felice Murrie e 
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contou com a colaboração de Harry Vieira Lopes, Maria Aleida Trindade e Silvia 

Bruni, tendo como apoio técnico Maria Aparecida Neves e Miriam Amato.  

Na carta aos professores, o então Secretário da Educação Fernando Morais, 

fez a seguinte afirmação sobre o Currículo do Estado e a autonomia das escolas: 

 

[...] o que é próprio de cada escola se constituirá na base de sua autonomia; 

o que é próprio dos objetivos gerais da Educação no Estado é 

responsabilidade específica do Governo e estará, portanto, sujeito aos 

órgãos centrais da Pasta. Assim como a organização dos processos 

pedagógicos, por exemplo, deverá ser de responsabilidade da escola, o 

currículo básico permanecerá comum a toda a rede e determinado pela 

Secretaria.  (SEE/CENP, 1992, p. 6) [grifos nossos] 

 

 

A Coordenadora da CENP, Eny Marisa Maia, também afirmou que “[...] a 

autonomia da escola não significa a omissão do Estado” (SEE/CENP, 1992, p. 7). 

Além disso, segundo a então Coordenadora da CENP, embora o Estado dite um 

currículo comum, não é pacificamente que os professores aderem às indicações do 

Estado: suas reações ocorrem de maneira conflituosa, pois as mesmas dependem 

de seu modo de ver a prática pedagógica, e desse conflito surgem as peculiaridades 

de cada escola trabalhar um mesmo conteúdo. Notamos, entretanto, que esse 

pensamento parece não permear o Currículo Oficial da SEE-SP. Percebemos que 

apesar do que está posto no material de divulgação (que este é uma continuidade 

das propostas anteriores e dos PCN), vemos, na realidade, que pouco espaço se dá 

aos professores, principalmente aos que não tiveram acesso às discussões sobre o 

Currículo, como veremos adiante. 

É importante ressaltar que essa segunda versão preliminar da Proposta 

Curricular de Língua Portuguesa para o 2º grau surgiu dentro do contexto do Projeto 

Educacional Escola-Padrão17 instituído pelo Decreto nº 34.035 de 22 de outubro de 

1991, dentro do Programa de Reforma do Ensino Público do Estado de São Paulo. 

Vale destacar que a sociedade respirava ainda os ares da luta pela democratização 

do país. 

                                                           
17

 O Projeto Escola-Padrão teve como finalidade a melhoria da qualidade do ensino via a 

modernização da escola pública, como uso de novas tecnologias educacionais, ambiente propício à 

pesquisa e estimulo às discussões e, posse de todos os instrumentos disponíveis na atualidade para 

o conhecimento. 
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Quanto à definição dos objetivos da disciplina para o 2º grau, considera-se a 

expectativa dos alunos para o preparo para o ingresso nas Universidades, o que 

acaba dando maior relevância à informação. Entretanto, a Proposta traz uma 

observação, que a quantidade de informação não garante sucesso nem na carreira 

escolhida e nem na vida, embora compete ao 2º grau o aprofundamento dos estudos 

iniciados no 1º grau. 

A visão de formação que este documento traz para o alunado é a da 

“formação do indivíduo crítico, consciente, capaz de atuar significativamente, 

interferindo e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade de que faz parte” 

(SEE/ CENP, 1992, p. 11). 

Aliás, esta versão, apesar de ter sido reformulada em 1992, está em 

consonância com a primeira versão de 1986, período em que houve as eleições de 

governos de oposição ao regime militar, a disseminação de práticas mais 

democráticas, e, quanto à educação, há a prioridade em melhorar a qualidade de 

ensino das escolas públicas, reduzir as altas taxas de evasão e repetência escolar e 

incentivar a participação da comunidade escolar. 

O documento da Proposta Curricular para o Ensino de Português – 2º Grau- 

Segunda Versão Preliminar/ 4ª Reimpressão (1995) é idêntico ao seu predecessor. 

Lembramos que o objetivo expresso por esse documento para o Ensino de 

Literatura está na observação e análise do uso específico da linguagem, com ênfase 

na leitura de textos literários. Neste documento, temos uma discussão sobre como 

apresentar os textos aos alunos, concluindo que deve-se apresentar de forma 

comparativa à realidade do aluno. 

Em ambas as Propostas, no que se refere ao Ensino de Literatura dentro da 

Disciplina de Língua Portuguesa, observamos a preocupação com a leitura, a 

análise e a discussão dos textos literários no uso específico da linguagem, dentro de 

um contexto histórico, social e cultural. Essa visão das Propostas Predecessoras do 

Currículo Oficial se liga à noção geral de Literatura, que está ligada à arte: “Pois a 

literatura é compreendida, de modo geral, como o exercício artístico da linguagem” 

(OLIVEIRA, 2012, p.12). 
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2.2. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o 

Ensino Médio  

 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram os norteadores para o Currículo 

Paulista nos anos de 1990, e por esta razão se faz necessário entendermos seu 

surgimento e seus fundamentos. Segundo o próprio documento dos PCN:  

 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 

contato com a produção pedagógica atual. (BRASIL, 1997, p. 13) 

 

 

Sua elaboração foi feita a partir de estudos realizados com Propostas 

Curriculares Estaduais e Municipais (de âmbito nacional), de informações relativas e 

experiências de outros países, e da análise de currículos oficiais realizada pela 

Fundação Carlos Chagas. Foi formulada uma versão preliminar, em 1995 e 1996, 

que recebeu cerca de setecentos pareceres sobre a proposta inicial (TORRES, 

1998). Por essa razão, faremos aqui um breve estudo sobre o contexto a partir do 

qual os PCN foram elaborados. 

Em 1990, houve a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 

Jomtien, na Tailândia, da qual o Brasil participou, Conferência esta que fora levada a 

cabo pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

(UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial (BM). A partir 

desta Conferência, o Brasil assumiu compromissos internacionais, que resultaram no 

Plano Decenal de Educação Para Todos (1993-2003), que, em consonância com a 

Constituição Federal de 1988, afirmou a necessidade de elaboração de parâmetros 

claros no campo curricular. 

Acerca da visão sobre a Educação Básica (Jomtien), tem-se que: dirige-se a 

crianças, jovens e adultos; realiza-se dentro e fora do equipamento escolar; não se 

mede pelo número de anos de estudo, mas pelo efetivamente aprendido18 (medido 

                                                           
18

  Segundo o BM, consideram-se nove fatores como determinantes de um aprendizado efetivo: (1) 

bibliotecas; (2) tempo de instrução; (3) tarefas de casa; (4) livros didáticos; (5) conhecimentos do 
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através das avaliações externas, realizadas pelos órgãos governamentais); garante-

se através da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; reconhece 

diversos tipos e fontes de saber, incluídos os saberes tradicionais; dura a vida toda e 

se inicia com o nascimento; é diferenciada (já que são diferentes as necessidades 

básicas de aprendizagem dos diversos grupos e culturas); é dinâmica, muda ao 

longo do tempo; envolve todos os ministérios e instâncias governamentais 

responsáveis por ações educativas; requer enfoques e políticas inter-setoriais; é 

responsabilidade do Estado e de toda a sociedade e exige, portanto, construção de 

consensos e coordenação de ações19. 

Em 1996 foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei Federal nº 

9394/96 –, que, em termos legais, consolida e amplia o dever do poder público para 

com a educação em geral.  Na nova LDB é reforçada a necessidade de uma 

formação básica para todos, o que acaba por pressupor a criação de currículos e 

seus conteúdos mínimos.  

 

[...] Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização 

curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos 

componentes curriculares, reafirmando desse modo o princípio de base 

nacional comum (Parâmetros Curriculares Nacionais), a ser complementada 

por uma parte diversificada em cada sistema de ensino e escola na prática, 

repetindo o art. 210 da Constituição Federal. (BRASIL, 1997, p. 16) 

 

  

 Na citação anterior, é interessante notar que a LDB confere uma maior 

flexibilidade no trato dos componentes curriculares, entretanto o Currículo atual 

apresenta uma forma reguladora, impossibilitando que o professor fuja ao que está 

posto.  

No que compete a um currículo unificado, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 210 (como mencionado acima), já trazia 

considerações sobre fixar conteúdos mínimos, entretanto, apenas se referindo ao 

ensino fundamental. A LDB 9394/96 amplia o que se entende por educação básica: 

em seu inciso I, do artigo 21, no Capítulo I do Título V, afirma que a “educação 

básica, [é] formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio”.

                                                                                                                                                                                     
professor; (6) experiência do professor; (7) laboratórios; (8) salário do professor; (9) tamanho da 

classe. (Torres, 1998). 

19
 Fonte: TORRES (1998). 
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 Na nova LDB (9394/96), a preocupação central é uma educação universal e 

gratuita a todos. 

 Em relação a um currículo unificado, a LDB traz: 

 
Art. 26. Os Currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

da clientela. (LDBEN, 1996, p. 11) 

  

Mais uma vez, notamos que o atual Currículo foge ao que está posto na LDB, 

ao enviar um material único para todas as escolas da rede pública estadual da SEE-

SP, subtende-se que todos devem seguir uniformemente ao que está posto neste 

material, entretanto, se observamos as palavras “a ser complementada”, podemos 

dizer que o Currículo atual entra em concordância, mas aí surge outra complicação, 

pois nem todos os professores entendem que podem “complementar” o Currículo, 

como veremos mais adiante. 

No que se refere ao ensino de literatura, sua referência na LDB 9394/96: “está 

na menção às „letras‟ e ao „processo histórico de transformação da sociedade e da 

cultura‟”. CEREJA (2005, p.111). Para o atual Currículo “A Literatura e a Arte são 

manifestações culturais” (SEE-SP, 2010 d, p. 26). 

Os PCN destinados ao ensino fundamental foram divulgados (após várias 

versões) em 1997, entretanto os PCN para o Ensino Médio, na área de “Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias” (sob a coordenação de Zuleika Felice Murrie, também 

elaboradora da Proposta Curricular para o Ensino de Português_2º Grau de 1986) 

foram divulgados em 1999, mas não tiveram o mesmo impacto que o documento 

similar para o ensino fundamental. De acordo com CEREJA: 

 

Uma das razões dessa menor repercussão pode ter sido a brevidade 

do documento, que apresenta uma concepção supostamente 

inovadora de ensino de língua e literatura, mas não a desenvolve, 

não criando assim, condições para que as escolas e os professores 

repensem suas práticas pedagógicas a partir de critérios objetivos. 

Outra razão, menos relevante, pode ser o fato de que, naquele 

momento, o MEC não havia ainda estabelecido uma política para a 

compra de materiais didáticos para o ensino médio, o que reduziu a 

intensidade dos debates sobre o referido documento. CEREJA (2005, 

p. 113). 
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Apesar do documento dos PCN não desenvolver a concepção de Literatura, 

como vimos acima, segundo Cereja, o Currículo oficial da SEE-SP trabalha o 

discurso literário como realidade linguística e social.  Segundo este documento: 

 

 

 A literatura participa da consolidação da teia humana que chamamos 

“sociedade”. Então o prazer do texto se constitui como jogo entre a 

compreensão do próprio texto como fenômeno de leitura literária e a 

interação com a delicada trama social que é a instituição literária. O texto 

literário vocaciona-se à eternidade e à reflexão humana, mas é utilizado por 

uma comunidade leitora que segue um intrincado e plural conjunto de obras 

semióticas e sociais. (SEE-SP, 2010d, p.33). 

 

 

 

Para compreendermos os PCNEM para o Ensino de Língua Portuguesa na 

área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias20”, vejamos o que o documento 

traz. De acordo com esse documento, é imprescindível que haja a reflexão sobre a 

linguagem e seus sistemas, para que o indivíduo possa garantir sua participação 

ativa na vida social. Assim os conteúdos são organizados nos PCN de Língua 

Portuguesa de acordo com dois eixos de prática de linguagem: 

 

a) Em primeiro lugar, práticas de uso de linguagem que envolvem aspectos 

como a historicidade da linguagem e da língua; aspectos do contexto de 

produção dos enunciados em leitura/escuta e produção de textos orais e 

escritos; enfim o texto é visto como unidade de ensino e os gêneros 

textuais como objetos de ensino; 

b) Em segundo lugar, práticas de reflexão sobre a língua e a linguagem, que 

abrangem aspectos ligados à variação linguística; à organização estrutural 

dos enunciados: aos processos de construção da significação: ao léxico e 

às redes semânticas e aos modos de organização dos estudos. 

  

                                                           
20

 A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias se constitui das seguintes disciplinas: Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e Arte. 
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O ensino, de maneira geral, é permeado por conflitos no contexto da 

legitimação do poder entre os grupos sociais, a língua materna é vista como uma 

possibilidade de mudança. Dessa forma: 

 

[...] no estudo da linguagem verbal, a abordagem da norma padrão deve 

considerar a sua representatividade, como variante linguística de 

determinado grupo social, e o valor atribuído a ela, no contexto das 

legitimações sociais. Aprende-se a valorizar determinada manifestação, 

porque socialmente ela representa o poder econômico e simbólico de certos 

grupos sociais que autorizam sua legitimidade. [...] O conhecimento que 

pode parecer, em um primeiro momento, como imediato, tem por trás de si 

uma história de lutas classificatórias que devem ser revistas no âmbito 

escolar. (PCN, 2000, p.7). 

   

Através da apropriação da linguagem dos grupos sociais de prestígio, 

acredita-se que o aluno consiga mudar a sua realidade, inserindo-se no meio desses 

grupos. 

 

 

2.3. O Currículo Oficial do Estado de São Paulo 

 

 

Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo propôs um 

currículo básico para os níveis de Ensino Fundamental II e Ensino Médio das 

escolas da rede Estadual. Segundo a Secretaria, sua divulgação foi feita por meio de 

duas iniciativas. A primeira foi realizar um amplo levantamento do acervo 

documental e técnico pedagógico, e a segunda foi dar início a um processo de 

consulta a escolas e professores, para assim sistematizar e divulgar as práticas 

positivas existentes na rede. (SEE-SP 2010d). 

De acordo com os professores entrevistados no terceiro capítulo, essa 

consulta ocorreu através de feedbacks das reuniões ocorridas com os professores, 

em reuniões das Diretorias de Ensino, entretanto, é importante destacar que nem 

todos os professores participaram dessas reuniões e nem todos que participaram 

encontram – se atualmente na rede. 

A Secretaria da Educação iniciou, então, uma contínua produção e divulgação 

de subsídios para a orientação da organização da escola como um todo e das aulas, 

propondo princípios orientadores para a prática educativa, priorizando a 
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competência de leitura e escrita. Juntamente com esses documentos, há o conjunto 

de documentos, com orientações para a Gestão do Currículo, uma espécie de guia 

para o Gestor, que o auxilia na implementação do Currículo na escola, intitulado 

Caderno do Gestor. Outros documentos produzidos e distribuídos às escolas são 

direcionados aos professores e alunos: os Cadernos do Professor e do Aluno, que 

são organizados por disciplina, por série (ano) e por bimestre. Segundo o Currículo o 

Currículo Oficial, nesses documentos:  

 

[...] são apresentadas Situações de Aprendizagem para orientar o trabalho 

do professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos e a 

aprendizagem dos alunos. Esses conteúdos, habilidades e competências 

são organizados por série/ ano e acompanhados de orientações para a 

gestão da aprendizagem em sala de aula e para a avaliação e a 

recuperação. Oferecem também sugestões de métodos e estratégias de 

trabalho para as aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades 

extraclasse e estudos interdisciplinares. (SEE-SP, 2010d, p.8) 

 

Este documento não apresenta uma ruptura em relação aos documentos 

oficiais que o precederam, ao contrário, a base sobre a qual o Currículo fora 

desenvolvido, de acordo com o mesmo, são as Propostas Curriculares do Estado de 

São Paulo, construídas no período de 1986 a 1993 e, que deram origem aos PCN 

de 97 (Ensino Fundamental) e aos PCN de 98/99 (Ensino Médio). Vale destacar, 

que estes outros documentos também contaram com a participação da Zuleika 

Murrie. 

 Um ponto diferencial que encontramos entre a Proposta Curricular que 

antecede à Proposta/Currículo oficial sobre o ensino de Literatura se liga ao fato de 

que no Currículo, por se trabalhar com situações de aprendizagem, os temas 

trabalhados, bem como os conteúdos específicos de Literatura, podem ser 

ensinados e retomados em várias ocasiões diferentes, com o intuito de se estar 

aprofundando conhecimentos, à luz de novos conceitos, ou seja, a partir de um 

mesmo tema, pode-se trabalhar em momentos distintos propiciando ao educando a 

aquisição de novos conceitos, como o próprio Currículo chama de “movimento 

espiralado de construção de conhecimentos” (SEE-SP, 2010d, p. 39). 

Um exemplo do chamado movimento espiralado encontramos nos Cadernos 

do Aluno e do Professor: Linguagens, códigos e suas tecnologias – Língua 

Portuguesa, do Ensino Médio, volume 1, quando é tratado a  questão da história da 
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formação da Língua Portuguesa e, dentro desse contexto é apresentado aos alunos 

o escritor Fernando Pessoa e um de seus poemas: Mar Portuguez21. Autor que 

pertence ao movimento Modernista em Portugal e, que de acordo com os materiais 

didáticos tradicionais seria estudado no 3º ano do Ensino Médio. 

Encontramos, entretanto uma divergência no texto do documento, que mais 

adiante faz a seguinte afirmação: 

 

Cada Situação de Aprendizagem faz interagir diferentes habilidades que 

deseja que os educandos desenvolvam com conhecimentos específicos dos 

estudos literários e linguísticos. A sequência de conteúdos, não obstante 

priorize o desenvolvimento de habilidades, procura respeitar, sempre que 

possível, a ordem mais comum encontrada nos diferentes materiais 

didáticos a que o professor tem acesso. Podemos citar vários exemplos, 

entre eles, o fato de aprofundarmos a discussão do que é Literatura na 

1ª série, discutirmos o Romantismo e o Realismo na 2ª série e 

discorrermos sobre a Modernidade na 3ª série. (SEE-SP, 2010d, p.  39) 

[grifos nossos]. 

 

  

E isso se evidencia no Caderno do aluno: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias - Língua Portuguesa, Ensino Médio, 2 ª Série, Volume1, 2010, páginas 4 

e 5, na atividade intitulada Lição de casa, que pede ao aluno que complete um 

quadro esquemático com os estilos de época (Humanismo, Classicismo, etc.) de 

Portugal, Brasil e África lusófona. É indicado apenas o período para que o aluno se 

situe, sendo eles os seguintes: Medieval (final do século XII ao final do século XV), 

Clássico (século XVI ao XVIII) e Moderno (a partir do final do século XVIII). Para que 

o aluno possa realizar essa tarefa, a comanda da atividade pede ao mesmo que 

consulte um livro didático, juntamente com o Volume 1 do caderno da 1ª série do 

Ensino Médio. 

 Evidenciamos que, em alguns aspectos há continuidades no que se refere 

aos documentos anteriores, principalmente quando se trata dos PCN, mas ao 

mesmo tempo, encontramos diferenças de nomenclaturas e sentido, na questão 

sobre a ênfase que antes era dada ao ensino de Gramática e, hoje temos a ênfase 

nos Gêneros Textuais. Entretanto, encontramos também, algumas contradições no 
                                                           
21

 Um dos poemas mais famosos do poeta luso Fernando Pessoa, ortônimo (1888_1935), publicado 

em seu livro escrito em Língua Portuguesa, é Mensagem, que é dividido em três grandes temáticas: 

Brasão, Mar Portuguez e O Encoberto, de 1934, este poema se debruça sobre a temática das 

grandes navegações e valorização da nação portuguesa.  
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próprio texto do documento do atual Currículo da SEE-SP, contradições essas que 

se ligam ao modo de se pensar o ensino de Literatura de forma “espiralada”, mas 

cobrar a sequência cronológica, contradições que envolvem o discurso oficial, 

quando o documento declara ser uma continuidade, entretanto apresenta um modo 

diferente de se pensar o ensino. 
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3. O CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos documentos para a compreensão dos 

dados dessa pesquisa. A princípio, apresentamos o Programa São Paulo Faz 

Escola, uma vez que há inúmeras pesquisas que abordam este tema, nos atentando 

ao atual Currículo da rede de ensino Estadual de São Paulo, e para a forma pela 

qual se dá a organização e apresentação dos seus conteúdos. Em seguida, 

apresentamos as diferentes Propostas Curriculares da Língua Portuguesa, 

desenvolvidas pela SE/CENP, assim como os PCN de Língua Portuguesa para o 

Ensino Médio, focando no Ensino de Literatura. E por último retomamos o Currículo 

Oficial na disciplina de Língua Portuguesa, pontuando continuidades e/ou 

descontinuidades de acordo com os discursos oficiais.  

 Neste capítulo, analisei a compreensão que os professores de Língua 

Portuguesa têm a respeito do Currículo oficial da SEE-SP e do ensino de literatura,  

 Para tal, realizamos entrevistas com sete professores de Língua Portuguesa 

(P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7), de cinco escolas públicas estaduais do Estado de 

São Paulo (E1, E2, E3, E4 e E5), todas situadas no Município de Porto Feliz, interior 

do Estado.  O objetivo foi compreender como se configura e desenvolve, na prática 

docente, o Currículo de Língua Portuguesa instituído pela SEE-SP. 

 Na tabela abaixo, temos a Caracterização dos professores entrevistados: 

 

 

Tabela 1: Caracterização dos professores entrevistados 

 

Escola Professor Tempo de 

serviço na 

rede pública 

estadual da 

SEE-SP 

Ano de 

formação no 

Curso de 

Letras 

Outras 

Modalidades 

de Formação 

Cursos 

gratuitos 

realizados 

através da 

SEE-SP 

E1 P1 17 anos 1996 Pedagogia 

(2005); 

Mestrado em 

Educação-

Stricto Sensu 

Ensino Médio 

em Rede e 

outros 
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(2011) 

E1 P2 13 anos 2000 Especialização 

em Língua 

Portuguesa- 

Lato Sensu 

(2012) 

Melhor 

Gestão-Melhor 

Ensino 

E1 P3 23 anos 1989  Ensino Médio 

em Rede; 

Aplicação e 

Correção do 

Saresp e 

outros.  

E2 P4 9 anos 2003 Pedagogia 

(2008); 

Rede do 

Saber: 

Especialização 

em Literatura 

(2006); Inglês 

On-line; 

Diversas 

capacitações 

uma vez por 

bimestre. 

E3 P5 15 anos 1996 Especialização 

em Educação 

Especial e 

Gestão 

Escolar – Lato 

Sensu 

Curso de 

Língua 

Portuguesa. 

E4 P6 9 anos 2005  *Não havia 

participado de 

nenhum Curso 

oferecido, por 

ser da 

Categoria “O” 

que é a do 

Professor 

Contratado 

(sem vínculo 

empregatício); 
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A SEE-SP 

começou 

oferecer 

cursos para 

essa categoria 

muito 

recentemente, 

na qual a 

professora 

está cursando 

o Curso de 

Inglês. 

E5 P7 20 anos 1990 Pedagogia 

(2012); 

Especialização 

em Língua 

Portuguesa- 

Lato Sensu 

(2011) 

*Não fez os 

cursos 

oferecidos 

pela SEE-SP, 

mas fez 

cursos 

oferecidos 

pela 

Secretaria de 

Educação 

Municipal da 

cidade de 

Porto Feliz_ 

SP. 

 

 

As entrevistas partiram de um roteiro pré-estabelecido (Anexo 1), com base nas 

questões centrais da pesquisa e abarcando os seguintes eixos estruturantes: 

 

a) Caracterização do professor: formação e itinerário de carreira. 

b) Os professores e a apropriação do conceito de Currículo. 

c) O Currículo (mudanças e percepção dos professores) e a prática educacional. 

d) O Currículo e o ensino de Literatura. 
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3.1. Caracterização dos professores: formação e itinerário de carreira. 

  

 

 Como pudemos observar na Tabela 1, o tempo de serviço de cada professor 

entrevistado na rede pública estadual da SEE-SP varia de 9 a 23 anos. Fizemos um 

recorte, para esta pesquisa, focando em um único Município e atendendo as cinco 

escolas nele existentes que oferecem o Ensino Médio, por essa razão apresenta-se 

uma diferenciação no tempo em que cada professora leciona na rede. 

 A primeira escola que realizamos a pesquisa (E1), oferece o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. No Ensino Médio, oferecido somente nos períodos 

da manhã e noite, são três professoras que lecionam a disciplina de Língua 

Portuguesa (P1, P2 e P3) neste segmento, que aceitaram participar desta pesquisa.  

 A professora (P1), formou-se em 1996 no curso de Letras, possuindo 17 anos 

de carreira, lecionando sempre pela região de Sorocaba. Cursou Pedagogia em 

2005 e Mestrado em Educação Stricto Sensu em 2011. Fez diversos cursos 

oferecidos pela SEE-SP, através da Diretoria de Ensino de Itu, entre eles Ensino 

Médio em Rede. A professora (P2) formou-se em Letras no ano de 2000, tendo 13 

anos de carreira. Iniciou sua carreira na Grande São Paulo, em Francisco Morato, e 

no ano seguinte, começou a lecionar em Porto Feliz, onde está até hoje. Cursou 

Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Língua Portuguesa em 2012, e fez 

diversos cursos também pela Diretoria de Ensino de Itu, sendo um dos mais atuais o 

“Melhor Gestão – Melhor Ensino”. E a professora (P3) formou-se em Letras no ano 

de 1989, tendo 23 anos de carreira, lecionando sempre na mesma escola, onde 

ocorreu a pesquisa. Dos cursos que possui entre eles o Ensino Médio em rede, 

Correção e Aplicação do Saresp, entre outros, todos foram oferecidos pela SEE-SP 

e realizados pela Diretoria de Ensino de Itu. Essas três professoras são concursadas 

e, portanto, efetivas do Estado. 

 Na escola (E2) realizamos apenas uma entrevista (P4), infelizmente apenas 

uma professora se disponibilizou a nos atender, tendo a mesma sido indicada pela 

direção da escola. Esta escola atende apenas o Ensino Médio, nos três períodos. 

Vale ressaltar que fica na periferia, no bairro mais distante do centro da cidade 

(salvo a escola que fica na área rural da cidade). O Município é pequeno, mas das 

cinco escolas esta é a mais periférica. O bairro é constituído por habitantes que 
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vieram de diferentes regiões do país, entre elas o Norte e o Nordeste, para o corte 

da cana, predominante nesta área, e muitas pessoas da cidade do Rio Janeiro, que 

vieram para Porto Feliz, por diferentes razões. Este bairro também é considerado o 

mais “carente” da cidade. 

 A professora (P4) formou-se em Letras em 2003, tendo 9 anos de carreira, 

lecionando sempre pela Diretoria de Ensino de Itu, trabalhou em três escolas 

diferentes na cidade de Itu e três escolas diferentes na cidade de Porto Feliz. É 

efetiva da rede, nos últimos anos está trabalhando somente nesta escola. Cursou 

também Pedagogia em 2008 e, dos cursos oferecidos pela rede, fez Especialização 

em Literatura em 2006 e Inglês On-line, entre outros. 

  A escola (E3) fica situada entre a escola acima citada (E2) e a escola do 

Centro (E5), atendendo a duas realidades distintas de educandos, alguns vindos de 

áreas distantes, outros nascidos na região. Esta escola atende também, somente o 

Ensino Médio nos três períodos. A professora (P5) formou-se em Letras no ano de 

1996, possuindo 15 anos de carreira. Cursou também, Especialização em Educação 

Inclusiva e Gestão Escolar (Lato Sensu) e, dos cursos oferecidos pela SEE-SP, fez 

o Curso em Língua Portuguesa. Desde o inicio de carreira, sempre lecionou na 

cidade de Porto Feliz. 

 A escola (E4) fica situada na área rural da cidade, local que quando chove se 

torna de difícil acesso, os alunos são em sua maioria da localidade. Possui apenas o 

Ensino Médio, mas só funciona no período da manhã e tem apenas duas 

professoras que ministram a disciplina de Língua Portuguesa. Infelizmente no dia em 

que coletamos os dados e realizamos a entrevista, apenas uma das professoras 

estava presente. Esta professora (P6), formou-se em 2005, no Curso de Letras, 

tendo 9 anos de carreira. Iniciou sua carreira na região de Ribeirão Preto, depois foi 

para Sertãozinho, também interior de São Paulo, e atualmente está na Região de 

Sorocaba, na cidade de Porto Feliz.  Não é efetiva na rede, realizando o Processo 

Seletivo anualmente, estando na chamada Categoria “O”, categoria a qual não 

confere estabilidade ao servidor, nem vínculo empregatício.  

 E finalmente a escola (E5) que fica situada no Centro da cidade, que atende 

também apenas o Ensino Médio nos três períodos, e de forma geral os alunos são 

oriundos de classe média. A professora (P7) que leciona nesta escola, concluiu o 

curso de Letras no ano de 1990, tendo, portanto, vinte anos de carreira. Cursou 
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também Pós-Graduação em Língua Portuguesa Lato Sensu em 2011 e Pedagogia 

em 2012. Participou de alguns cursos gratuitos na área da educação realizados pela 

rede pública Municipal de Ensino de Porto Feliz. 

 Podemos perceber através do itinerário de carreira das professoras que elas 

manifestam preocupação com sua formação. Informam a realização de cursos e 

outras graduações para o aperfeiçoamento profissional.  

 

 

3.2. Os professores e a apropriação do conceito de currículo 

 

 

 Ao perguntarmos às professoras, “Qual a sua compreensão de currículo?”, 

todas responderam focando no atual Currículo da SEE-SP: 

 

 E1P1: “Currículo é o que rege..., rege o conhecimento que você deve 

ministrar na sala de aula, é o fio condutor. Currículo é a palavra-

chave”. 

 E1P2: “Para mim a compreensão de Currículo é algo a ser seguido, 

sem você desviar do caminho [...]”. 

 E1P3: “O Currículo para mim é mais uma orientação, para você saber o 

conteúdo de cada série [...] também para ter uma sequência, para 

você saber o que foi visto em uma série, o que foi visto em uma outra, 

tem uma sequência didática, e também para se ter um ordenamento, 

para todos os professores seguirem aquele mesmo Currículo [...]”. 

 E2P4: “[...] como se ele fosse um norte [...] o Currículo serviu para 

unificar [...]”. 

 E3P5: “Então, o Currículo seria na minha compreensão uma orientação 

a ser seguida pelos professores [...]”. 

 E4P6: “[...] é um esquema montado para você se organizar enquanto 

escola, enquanto equipe, para você poder trabalhar [...]”. 

 E5P7: “O Currículo para mim é um suporte para o professor [...]. O 

Currículo é assim um guia, como se fosse um guia [...]”. 
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As respostas dadas revelam que a maioria das professoras entende o 

Currículo mais como uma orientação do que deve ser seguido do que uma 

obrigação. Apenas a professora P2 entende que o Currículo atual da SEE-SP deve 

ser seguido na íntegra. 

Podemos depreender o mesmo conceito relacionado ao entendimento sobre o 

que as professoras compreendem por Currículo, nas respostas sobre o qual a 

importância do Currículo na área educacional, na percepção de cada uma. Dessa 

forma obtemos: 

 

 E1P2: “No meu ponto de vista, está sendo bom, pelo fato de pessoas, 

de crianças, adolescentes, jovens que vêm de outras cidades e estão 

acompanhando a mesma [...], a gente está vendo determinada matéria 

ali, ele já viu, ou até leu o que eu vou passar, então ele não fica fora, 

ele sabe do que a gente está falando, ele consegue acompanhar”. 

 E1P3: “Se deixasse cada um ensina o que quer, por exemplo, não 

daria certo, tem que ter um norteador, e o Currículo é um norteador, 

não acho que é uma coisa que você tem que ser assim „engessado‟, 

mas você tem que ter um norteador, para você ter uma rotina de 

trabalho, para você ter uma sequência didática”. 

 E3P5: “É importante, eu acho que ele direciona o trabalho do professor 

[...]”. 

 E4P6: “Bom, a importância é que a gente tem no que se basear [...]”. 

 

Apenas a professora (P7) mencionou que a importância é o fato dele ser uma 

inovação: 

 

 E5P7: “Acho que é uma inovação, porque ele trabalha assim todas as 

áreas [...]”. 

 

Em outros momentos das falas das professoras surge o fato de ser importante 

a forma como o atual Currículo da SEE-SP está posto, pois regulariza o ensino em 

toda rede, como vimos acima na fala da professora P2, temos também:  
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 E1P3: “[...] quando o aluno muda de série, de classe, ou muda de 

escola, muda de cidade, às vezes tem aquele problema de em um 

determinado lugar aprendeu um conteúdo, no outro não, tinha uma 

determinada maneira de trabalhar; então eu acho que serve para tentar 

uniformizar, para que fique assim de uma maneira mais fácil, 

principalmente quando um aluno muda de escola, ou quando o 

professor muda de uma escola para outra também”. 

 E2P4: “[...] porque antes as escolas escolhiam e cada uma tinha um 

livro didático, diferentes livros didáticos, então, por exemplo, se um 

aluno estivesse aqui e ele fosse transferido para uma outra escola, às 

vezes ele revia o conteúdo, e ele deixava de ver um conteúdo que era 

importante, então o Currículo serviu para unificar [...]”. 

 E3P5: “A importância seria que ele traz daí, um direcionamento para 

todos do Estado de São Paulo, todos seguem o mesmo Currículo”.  

 

Embora nas respostas das professoras P6 e P7, não apareça claramente 

essa questão da continuidade nos conteúdos de uma escola para a outra, ambas 

deixam essa continuidade subtendida em suas respostas anteriormente analisadas. 

Somente a professora P1 não fala a respeito dessa ponte.  

 

 

3.3. O Currículo (mudanças e percepção dos professores) e a prática 

educacional. 

 

 

Quando perguntamos às professoras se elas tinham conhecimento pleno do 

atual currículo e qual era esse grau de conhecimento, respostas variadas surgiram. 

Algumas se justificando, como foram os casos a seguir: 

 

 E4P6: “[...] eu conheço o que eu trabalho com relação a esse assunto 

[...] eu não tenho continuidade no meu trabalho, como eu sou 

Categoria „O‟. Então, o conhecimento que a gente vai adquirindo é no 

dia-a-dia”. 
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 E5P7: “Teremos, porque eu fiz sete meses de um curso massacrante, 

e todo dia, todo mundo falava alguma coisa do Currículo”. 

 

Nessas falas, percebemos que não há um grau de conhecimento satisfatório, 

pelas professoras. A professora P6 garante que não tem e a professora P7 afirma 

terá, devido a um curso que está fazendo. 

Outra professora aproveitou o momento e criticou como o Currículo foi 

apresentado a equipe: 

 

 E1P2: “Olha, na verdade, desde que surgiu este Currículo, foi assim 

jogado, mandaram de „lá de cima‟: „Você tem que seguir o Currículo! _ 

Mas como? _ Você tem que seguir o Currículo! [...]. Quer dizer, não 

tínhamos até então uma maneira assim, ninguém passou uma maneira 

de se pensar, só jogado, só apenas jogado, [...] e você tinha que 

seguir, então para nós em um primeiro instante foi muito difícil, muito, 

por quê? Porque jogaram e na verdade nem eles sabiam o que era 

para fazer, ninguém sabia e, no entanto, até agora eles estão perdidos, 

agora que estão começando a querer “engatinhar”, que as pessoas 

estão compreendendo o que é esse Currículo, o que „eles‟ querem 

diante dessa situação do Currículo”. 

 

Entendemos na fala da professora o termo “eles” como designando a  equipe 

da Diretoria de Ensino da região de Itu, que atualmente está realizando Orientações 

Técnicas voltadas ao esclarecimento do Currículo, mas também entendemos que 

em alguns momentos a professora tenta se referir à própria SEE-SP, quando diz: 

“mandaram de lá de cima”.  

A professora P5, não responde claramente se tem ou não esse 

conhecimento, mas na sua resposta subtende-se que ela tenha: 

 

 E3P5: Todo início de ano a gente recebe o Caderno do Professor que 

consta as orientações do ano todo separado por bimestre [...] nos 

HTPs é lido e discutido [...]”.  
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Outra professora também relaciona seu conhecimento com as orientações 

ocorridas durante as reuniões de HTPs: 

 

 E1P1: “O suficiente para eu ministrar as aulas. [...] Logo que o 

Currículo foi implantado nós recebemos algumas orientações, 

geralmente ou por OTs ou discutindo em grupos. [...] Nos HTPs nós 

discutimos muito a questão do Currículo”. 

 

E, por fim duas das professoras apenas que foram entrevistadas é que 

disseram claramente obter conhecimento pleno em relação ao atual Currículo:  

 

 E1P3: “Sim, porque a gente já está trabalhando com ele há vários 

anos, desde que implementou eu já estava no Ensino Médio, nos 

primeiros anos eu ainda tinha a 1ª série, então eu comecei 

trabalhando, no primeiro ano que veio que era ainda uma Proposta, eu 

trabalhava com 1º, 2º e 3º „colegial‟ na época, as três séries do Ensino 

Médio, então para mim já foi [...] já trabalho a vários anos, então já 

estou acostumada com ele. Já estou adaptada”. 

 E2P4: “Tenho. Eu trabalho o Currículo na íntegra, [...] ”. 

 

Quando perguntamos às professoras se utilizam o Currículo nas Situações de 

Ensino e Aprendizagem, todas concordam que o utilizam, e uma delas relaciona a 

pergunta com as Situações de Ensino_ Aprendizagens trazidas nos Cadernos do 

Professor: 

 

 E2P4: “É com certeza, todo dia [...], porque o Currículo é as Situações 

de Ensino e Aprendizagem, quando você vai começar uma aula, a 

primeira coisa que a gente vê lá é qual a Situação de Aprendizagem; 

Situação de Aprendizagem 1, tem lá os títulos dela, então a gente 

trabalha em cima disso”. 

 

Nas falas da professora P4 percebemos que ela se direciona ao Caderno do 

Professor como se só este material, fosse o próprio Currículo oficial da SEE-SP, por 
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exemplo, “O Currículo é as Situações de Ensino e Aprendizagem”; “ a primeira coisa 

que a gente vê lá [...]”.  

O Caderno do Professor traz na apresentação de cada conteúdo um título 

chamado Situação de Aprendizagem, seguido por uma numeração em ordem 

crescente, conforme os conteúdos vão sendo apresentados; dessa forma temos: 

Situação de Aprendizagem 1, Situação de Aprendizagem 2 e assim por diante, até o 

quarto Caderno do Professor, que encerra o 4º Bimestre do ano letivo. Obtivemos 

aqui uma pequena confusão, em relação ao Currículo como um todo e ao Caderno 

do Professor. 

Tivemos apenas uma resposta melhor elaborada, em relação à utilização do 

Currículo: 

 

 E1P1: “Sim, claro. Inclusive quando eu digo que nós discutimos o 

Currículo, seria em como adaptar o Currículo para a necessidade do 

aluno, para a demanda que está vindo, como trabalhar a questão  da 

competência leitora e escritora, é nesse sentido que nós discutimos o 

currículo”. 

 

Ao perguntamos quando e quanto as professoras se utilizam do Currículo, 

surge um consenso nas respostas relacionando o Currículo aos Cadernos do 

Professor e do Aluno, e a maioria responde que utiliza todos os dias, salvo duas 

respostas que foram mais elaboradas e explicativas: 

 

 E1P3: “Olha, com o Ensino Médio eu utilizo o livro didático que eles 

têm, que é um livro muito bom aqui que a gente adotou, utilizo o 

Caderno do Aluno também, que eles trazem para a sala, e outros 

recursos: filmes, letras de músicas que o próprio Currículo sugere, 

outros textos que eu trago de outros livros didáticos meus, mas assim é 

um dos materiais de apoio que eu utilizo, um é o Currículo, mas é um 

„dos‟[...]”. 

 E4P6: “Bom, eu procuro utilizá-lo no máximo possível, eu me apoio 

bastante com relação ao Caderno do Aluno [...], mas eu procuro 
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adaptar com o meu jeito de trabalhar e é claro, acrescentar coisas que 

eu sei que lá não tem [...]”. 

 

Das sete professoras entrevistadas nesta questão, percebemos que com 

exceção das professoras P1 e P3, há uma pequena confusão quando falamos de 

Currículo. Essa confusão consiste em tratar o Caderno do Professor e o Caderno do 

Aluno como sendo o Currículo oficial, e não materiais que fazem parte do Currículo. 

Perguntamos às professoras se elas acreditam que deveria ser ministrados mais 

encontros, mais reuniões para a discussão e esclarecimentos acerca do Currículo, 

ao que elas responderam:  

 

 E1P2: “Com certeza, inclusive esse curso que eu fiz em Itu, foi muito 

bom, muito bom porque ali juntou os professores, as dificuldades, ali foi 

a troca de experiências [...]”. 

 E1P3: “Olha, eu acredito que os professores que já estavam desde o 

início da implementação e que já trabalham com ele, já estão dentro, 

adaptados dentro do sistema do Currículo. O que eu acho mais 

complicado é o professor que está ingressando, ou que estava em 

outra rede, depois migra para a rede estadual e que não conhece às 

vezes direito o material, então eu acho que quem já está trabalhando 

desde que foi implementado, já está adaptado a ele, mas os 

professores que foram entrando depois precisam conhecer, ter 

treinamento, para se adaptar”. 

 E2P4: “Apesar de fazer tempo que a gente trabalha com o Currículo, 

existem ainda alguns casos de professores que tem muita dificuldade 

para a aplicação do Currículo, eles têm dificuldade na aplicabilidade, 

então às vezes não tem material disponível ou falta alguma coisa 

assim que o Caderno do Aluno propõe e daí o professor, ele fica um 

pouco perdido, mas aqui a gente tem apoio da Gestão, e a Gestão, 

tanto a Direção, quanto a Vice - Direção e a Coordenação, eles apoiam 

o professor nesse sentido”. 

 E3P5: “Acredito, acho que está um pouco falho, e com certeza a 

Secretaria da Educação (foi exatamente em cima do Currículo) eu sei 
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que já orientou bastante, mas nem todo mundo teve acesso, precisa 

mais capacitação”. 

 E4P6: “Com certeza absoluta, eu sinto falta disso, eu sinto falta. Muita 

coisa eu tenho que me virar. O ano passado mesmo, quando eu 

trabalhei com os sextos anos, que eu tive uma dificuldade com relação 

ao Currículo, eu pedi para a Coordenadora que era professora de 

matemática, ajuda; ela pediu para eu falar com a PCOP, na época eu 

não tinha contato. A gente fica uma coisa assim, que você tem que 

ficar correndo atrás mesmo; e aí eu acabei dando um jeito, me virei 

sozinha [...]”. 

 E5P7: “[...] quando apareceu o Caderninho, eu tentei trabalhar em 

cima, eu tentei estudar da minha maneira, do meu jeito. Eu acho que 

muita coisa melhorou bastante [...]”. 

 

Observamos que, apesar de cada professor responder a essa questão de 

maneira singular, todas as respostas nos fazem inferir que deveriam ser ministrados 

mais encontros, mais reuniões e, que deveriam abarcar todos os professores, pois 

nem todos podem participar dos cursos oferecidos pela SEE-SP. Perguntamos, por 

exemplo, a professora P5, se ela já havia participado de alguma OT, referente ao 

Currículo e a disciplina de Língua Portuguesa, ela nos respondeu que “não”, 

perguntamos então se ela gostaria de participar, ela nos respondeu que “sim, com 

certeza”, o mesmo ocorre com a professora P6: 

  

 E4P6: “Não, não participei, bom primeiro porque eu sou Categoria „O‟, 

então a gente não tem assim esse leque de oportunidade [...] é, 

„categoria‟ é o que me impede de crescer profissionalmente, como a 

gente não tem essas oportunidades que o Governo oferece. Agora 

começaram um curso de Inglês para professor, que já não optam por 

„categoria‟, inclusive eu estou fazendo [...] Mas eu sinto falta, tem 

alguns cursos que eles oferecem, mas na minha opinião, alguns cursos 

não acrescentam tanto. Eu gostaria de uma coisa mais focada no meu 

desenvolvimento profissional [...] para a gente poder trabalhar melhor”.  
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Quando perguntamos às professoras qual particularidade do atual Currículo 

elas acreditam ser a mais importante para o avanço na qualidade de ensino, 

obtivemos as mais diversas respostas, cada professora elencou uma particularidade 

que julga ser a melhor, tivemos assim ressaltado o ensino em prol da formação do 

cidadão e de alunos mais críticos, um material único para todas as escolas da SEE-

SP, o ensino em espiral, contribuindo para o retorno e aprofundamento dos 

assuntos, o trabalho com a competência leitora e escritora, com as situações de 

aprendizagens e as discussões orais.  

 

 E1P1: “O que eu mais foco e observo que o Currículo quer trabalhar é 

a questão da competência leitora e escritora. Eu acho que esse 

Currículo (claro que ele é um norte, mas que o professor tem que ter 

essa sensibilidade de estar trabalhando de acordo com a realidade do 

aluno) mas ele vem propor situações de aprendizagem  em que o 

aluno tem que dialogar com o texto, realizar um vínculo pessoal, onde 

ele tenha que fazer associações com outros tipos de textos, então é 

interessante a maneira como é colocado ali, colocado o conhecimento, 

principalmente o literário”. 

 E1P2: “O Currículo, na verdade, ele traz para preparar o cidadão, [...] 

ele está preparado para ser apenas um cidadão, se ele quiser depois 

que sair da escola, se ele quiser pesquisar, se ele quiser buscar, pelo 

menos ele já ouvido falar a respeito de um determinado assunto [...]; 

mas ele vai estar saindo da escola com o que um cidadão precisa 

saber”. 

 E1P3 “O que eu gosto muito; um tipo de atividade que tem aí que eu 

vejo principalmente com a 3ª série do Ensino Médio, eles gostam 

disso, é uma atividade que é de discussão oral. [...]”. 

 E2P4: “A particularidade é a questão que, toda aula é dividida em 

Situação de Aprendizagem, e essas Situações de Aprendizagens, elas 

trabalham com as Habilidades e Competências, e o aluno, ele precisa 

desenvolver certas habilidades, para ele ter competência em, por 

exemplo, na hora da leitura, na hora da produção escrita, 

principalmente na hora da interpretação de texto que é o que mais se 
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exige na Língua Portuguesa, você saber interpretar, você saber não só 

interpretar, mas para depois você saber escrever e emitir sua opinião; 

[...] quando você trabalha com o Currículo da forma pensada, sem 

querer maquiar, sem querer fingir que está trabalhando, quando você 

trabalha com o Currículo na íntegra, seguindo suas Aprendizagens, 

você percebe que o aluno consegue de uma maneira muito mais fácil, 

adquirir o conhecimento”. 

 E3P5: “A importância seria, que ele traz um direcionamento para todos 

do Estado de São Paulo, todos seguem o mesmo Currículo”. 

 E4P6: “É, uma coisa que eu vejo que é importante é o aluno poder se 

destacar por ele [...], é o que a gente aprende a fazer, deixar o aluno 

um pouco mais crítico, dono de si; nesse ponto eu sou a favor, eu vejo 

que há uma vantagem, a gente poder colher a vivência do aluno, para 

ver o que ele tem de bagagem [...] mas eu não percebo que seria bom 

em todas as situações [...] a gente procura trabalhar da melhor forma, e 

tentar colher o fruto da melhor maneira. Sempre se adaptando, 

sempre”. 

 E5P7: “Particularidade... essa coisa de não tiver aprofundado, porque 

ele começa a ter um conteúdo aqui, mesmo que não aprofundado é 

espiralado, mas lá na frente ele retorna [...]”. 

  

Para compreendermos as mudanças que ocorreram com a implantação do 

atual Currículo da SEE-SP, realizamos uma série de questões nas quais as 

professoras relataram suas percepções e experiências com o novo material, assim 

como se as afetou e o quanto as afetou o Currículo oficial nas suas práticas 

educacionais.  

  Pedimos às professoras que identificassem mudanças no Currículo atual em 

contraposição ao Currículo anterior na área de leitura e escrita. As respostas que 

revelam algum ponto de mudança foram as das professoras P1, P2, P3, P4 e P5. A 

professora P6 não teve contato com o Currículo anterior e pouco se lembra do 

trabalho com os PCN, e a professora P7 apenas reafirma que o Currículo se baseia 

na leitura e escrita. Desta forma, obtivemos com as outras professoras respostas 

que remetem ao fato do atual Currículo trabalhar (segundo as mesmas) para o 



 

 

71 

 

desenvolvimento de uma criticidade do aluno, de sua autonomia, tendo o professor 

como um mediador do conhecimento, bem como a interligação entre as áreas do 

conhecimento: 

 

 E1P1: “Eu creio que antes era algo mais „engessado‟, o professor tinha 

que seguir uma linha e não podia sair daquela linha, agora não, você 

percebe que o professor...ele vai ser o mediador e, ele vai através do 

diálogo com o texto, aproximando o aluno do conhecimento científico. 

Essa é a grande sacada do Currículo de agora, o aluno vai percebendo  

que existe uma ligação, inclusive interdisciplinar e, que você fala de um 

assunto em que na outra disciplina também está „falando‟, o que você 

está discutindo aqui em uma sala de aula e você percebe que na outra 

disciplina do Conhecimento também está discutindo esse assunto”. 

 E1P2: “Olha, eu afirmo que peguei mais o tempo agora já dos PCN „lá‟ 

[...] o aluno, ele pode se expressar, ele é crítico, lê; leitura, tudo, ele 

tem acesso a tudo, a internet, livros, enfim, basta ele querer, então a 

tecnologia está tão avançada que, o que ele for, vai buscar, ele 

consegue, então antes, alguns anos atrás nós não tínhamos toda essa 

tecnologia de hoje, muitas vezes a gente queria fazer, mas não tinha 

onde buscar, não tinha „aquisição‟ financeira, que agora, o „Governo‟ 

pelo menos,  passa todo esse material, só não busca conhecimento 

quem não quer, ele tem tudo à mão: livros;[...]”.  

 E1P3: “Olha, eu não consigo perceber alguma mudança assim muito 

brusca, teve algumas evoluções, mas em Língua Portuguesa a gente 

sempre trabalhou muito a parte de leitura, interpretação e produção de 

texto. O que eu acho que mudou um pouco mais foi a maneira que 

entra a Literatura, o Currículo na verdade, ele não pede para se ter 

essa sequência cronológica da Literatura e a gente sempre trabalhou 

assim, porque livro didático traz assim [...]”. 

 E2P4: “O Currículo anterior, ele era muito fragmentado, então às vezes 

você não tinha uma sequência, você não trabalhava de maneira 

reflexiva com o aluno, o professor era mais o detentor do saber, você 

passava aquilo que você sabia e o aluno tinha que acatar, sem muitos 
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questionamentos e isso mecanizava o ato de ensinar e principalmente 

o ato de aprender, o Currículo [atual] não, esse Currículo, ele passa 

que o aluno, ele proporciona o protagonismo desse aluno; esse aluno, 

ele passa a questionar, ele passa a refletir, ele passa a entender 

melhor as coisas e a emitir realmente a sua opinião quanto a isso, 

nada pré-formada já que o professor incutiu previamente”. 

 E3P5: “[...] esse Currículo, ele traz uma abordagem diferente dessa 

questão de leitura e escrita, ele trabalha muito mais as Áreas do 

Conhecimento, então entra aí Arte, Educação Física, Inglês, tudo está 

interligado [...]”. 

 

  Perguntamos às professoras, das mudanças ocorridas e sentidas por elas, 

quais foram incorporadas às suas práticas docentes. De modo geral, apesar de 

haver diferenças consideráveis entre o olhar de cada professora para o Currículo, o 

consenso permanece no sentido de que todas o veem como um material flexível, 

que pode ser adaptado para a realidade de cada escola, de cada turma. 

 

 E1P1: “Sim. Teve realmente e vieram trazer uma mudança significativa, 

porque antes nós tínhamos que aplicar, principalmente o conhecimento 

do livro didático, era aquilo e ponto. Hoje eu sinto mais liberdade para 

trabalhar, embora diga que tenhamos que seguir uma apostila, isso 

para mim é apenas um norte, eu não fico presa àquilo, porque existem 

situações em que eu posso ir além, não é para ficar [...] para nivelar 

por baixo, é para que o aluno avance, então eu posso trabalhar tanto a 

questão da apostila como eu posso também trabalhar outros livros 

didáticos, de outros tipos didáticos, eu posso trabalhar com outro 

material, sempre observando a maneira como a apostila traz a 

discussão do texto. Essa é a mudança. Como trabalhar o texto, como 

fazer com que o aluno aprenda o sentido da palavra dentro de um 

texto”. 

 E1P2: “[...] principalmente dentro desse Currículo, temos partes assim 

de discussão oral [...] o professor, hoje com esse Currículo, ele tem 
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que se adaptar, ele tem que aceitar a opinião do aluno, ele tem que 

aprender [...] o professor aprende com o aluno”. 

 E1P3: “A gente tem que fazer umas adaptações, porque até a nossa 

ATP de Língua Portuguesa, ela fala para nós: „Olha gente, o Currículo 

é um material de apoio, você tem que usar o Currículo, você tem que 

ter, tem que usá-lo, mas você não precisa ficar única e nem deve ficar 

única e exclusivamente nele, você tem que enriquecer, você pode usar 

livro didático, você pode usar a biblioteca, você pode usar a internet 

para buscar informações e têm atividades, basicamente através do 

aluno tem atividades, como no do professor já vem um pouco mais de 

conteúdos, mas o do aluno tem atividades, você tem que enxertar o 

conteúdo de alguma outra fonte‟; no caso eu uso o livro didático, 

porque ele já tenho à disposição”. 

 E2P4: “Por exemplo, algumas Situações de Aprendizagens envolvem 

produção de reportagens, envolvem entrevistas, envolvem produção 

de murais e esse tipo de atividade quando você trabalha de uma forma 

muito „conteúdista‟ é difícil de você incorporar na sua prática, por quê? 

Porque você tem aquela sensação de dar conta do conteúdo, dar conta 

daquilo que você colocou no seu plano de ensino no começo do ano, 

no início do ano letivo e com o Currículo não, o Currículo, ele é flexível, 

ele é aberto, você pode trabalhar de maneiras diferentes, com as 

mesmas séries, aí dependendo da necessidade de cada série; aí 

quando você trabalha dessa maneira, incorporando esse tipo de 

prática, a aprendizagem se efetiva”. 

 E5P7: “[...] você consegue abranger mais o trabalho”. 

 

A professora P6 não respondeu a essa questão, e a professora P5 respondeu 

dando ênfase no fato de ser cobrado o uso do material, mas quando perguntamos a 

ela quais particularidades do Currículo anterior ainda são válidas, a sua resposta se 

assemelha às demais, assim obtivemos as seguintes respostas: 
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 E3P5: “Então, a gente tem que acatar, é cobrado [...] os PCOPs 

cobram em dia de visita, para olhar se está usando o Caderninho, se 

está sendo cumprido o Currículo[...].” 

 E3P5: “[...] um pouco é da adaptação para a realidade de sala de aula 

[...], mesmo tendo o Currículo ali pronto, a gente tem que ter uma 

flexibilidade [...]”. 

 

Vemos que a professora P5 entende essa adaptação do Currículo e a 

flexibilização do professor como uma particularidade do antigo Currículo, ao que as 

demais enxergam como algo novo, embora a professora P3, em vários momentos 

de suas falas, deixe claro que não sente mudanças significativas entre os Currículos 

e ao longo do tempo.  

Perguntamos às demais professoras, quais particularidades do Currículo 

anterior ainda são válidas, a professora P1 vê o ensino de gramática a partir do 

texto, da linguagem textual, como algo ainda válido, a professora P2 deixa claro que 

para ela, o atual Currículo é totalmente marcado pelos PCN, a P7 relaciona à 

utilização do livro didático, do trabalho em equipe e, as professoras P3 e P4, embora 

de escolas diferentes, ambas veem o trabalho com a Literatura como algo que deve 

continuar sendo trabalhado de forma linear. 

 

 E1P1: “Eu me lembro muito dessa questão da linguagem [...] de 

trabalhar com a linguagem normativa, a linguagem padrão, não que 

nós não tenhamos que trabalhar isso, é a função da escola, só que a 

questão  gramatical era muito forte dentro do ensino da Língua 

Portuguesa, mais do que a discussão do texto, enfim, então hoje não,  

hoje o que você faz? Você parte do texto para trabalhar a questão da 

linguagem normativa, então é muito mais interessante, e o aluno vai 

ver que a partir do texto, como a linguagem é trabalhada, de que forma 

ele pode utilizar a linguagem, o que é uma linguagem formal, o que é 

uma linguagem informal e vai percebendo através do texto como ele 

pode aplicar a sua própria linguagem”. 
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 E1P2: “Para mim esse novo Currículo, ele foi baseado um pouco (um 

pouco não) quase todo nos PCN, eles pegaram ali os PCN e puxaram 

para o Currículo”.  

 E1P3: “Isso que eu falei, aquela coisa da Literatura, o Currículo novo 

fala que tem que ser em espiral, eu não sei se é porque eu muitos 

anos  trabalho com isso, alguma resistência minha, mas eu ainda acho 

que a gente tem que dar a sequência cronológica para eles 

entenderem, a Literatura é muito ligada com história, então cada 

período literário reflete um momento histórico, a história segue uma 

linha do tempo, então não tem como se quebrar essa linha do tempo. 

Você não precisa ficar „engessado‟ à ela, „Ah! Não vou ver esse texto 

porque vocês vão ver só no 3º Ano e é um autor moderno!‟; não, você 

pode ver e comentar isso, quando chegar lá para frente você até 

comenta: „Lembra aquele autor que nós vimos? Estamos estudando 

ele agora!‟; então essa particularidade eu acho que ainda vale, porque 

você pode ver textos que aparecem independente de época e de autor, 

mas eu acho que essa linha facilita para eles, para eles entenderem 

até a parte histórica, o contexto histórico de produção cada autor, de 

cada obra. Tem que ter uma sequência, eu não consigo entender essa 

ideia de espiral, ela pode até funcionar se o aluno já tem certo 

conhecimento daquilo, se ele não tem nenhum conhecimento daquilo, 

eu acho que ele fica meio perdido e nesse ponto eu ainda sigo essa 

linha”. 

 E2P4: “Na verdade, o trabalho com Literatura, no meu caso, eu 

trabalho a Literatura da maneira antiga, é claro que eu faço o que o 

Currículo fala, mas eu ainda sou linear [...] esse ano eu tive que vir 

várias vezes à tarde para me reunir com as meninas aqui, para 

trabalhar com elas a questão do ENEM e a questão de Vestibular, e a 

gente pegava as listas do que vão cair na Unicamp e na Unesp e „tal‟, 

daí eu trabalhava daquela maneira, às vezes dentro ou fora da sala de 

aula, às vezes eu tenho que dar aulas extras, extras para dar conta, 

porque  eu quero dar conta do Currículo e do que o Vestibular pede, 

então eu gostaria muito que tivesse uma ponte entre o Vestibular, 
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usando o Vestibular, porque, „por quê o aluno da escola pública não 

pode passar no Vestibular?‟ Quem faz o Currículo tem que levar em 

conta isso [...] „Ah eu vou formar trabalhador‟, não você não vai formar 

trabalhador, você vai formar pensador, você vai formar gente que vai 

fazer faculdade, você vai formar gente que vai necessitar de quase um 

ensino de escola particular, eu venho de uma escola particular, então 

eu sei que não funciona, eu venho do „Pré‟ até o 3º Ano de uns 

colégios pagos, e eu aprendi muito, então a maneira que eu aprendi lá, 

eu quero que os meus alunos também aprendam aqui, é claro que eu 

uso o Currículo, mas nessa parte de Literatura e justamente no que é 

cobrado  no Vestibular eu não atendo totalmente”. 

 E5P7: “Já falava em trabalho em equipe, livro didático, isso vale até 

agora. Continuar trabalhando esta proposta”. 

 

Ainda trabalhando com as questões voltadas para as mudanças ocorridas, 

perguntamos às professoras se essas mudanças contribuíram para melhorar seu 

desempenho enquanto professoras, anteriormente havíamos questionado quais 

mudanças elas incorporaram em suas práticas, ao que elas relacionaram a 

flexibilidade de seus trabalhos, aqui queremos saber se essas mudanças 

incorporadas melhoraram seus trabalhos. As respostas mais significativas foram as 

das seguintes professoras: 

 

 E1P2: “Para mim, olha, eu gosto do novo, eu gosto, do Currículo na 

verdade, tem muita coisa assim onde a gente debate, discute, os 

alunos falam assim o que eles pensam, então estão se formando em 

um cidadão crítico, mas o que dá certo com um não dá certo com o 

outro, então esse é o problema [...] está sendo assim de muita valia 

essa mudança”.   

 E1P3: “Então muitas atividades que vem propostas ali, muita coisa que 

eu já fazia antes, então para mim não teve grandes novidades, eu 

gosto muito do Caderno do Aluno do 1º Ano, da 1ª Série do Ensino 

Médio, eu acho muito bom, o do 2º eu acho bom e o do 3º eu acho [...] 

falta coisa, [...], muitas atividades que a gente já desenvolvia, certos 
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tipos de atividade, foi um complemento, mas assim não teve grandes 

mudanças na minha maneira de trabalhar, ele veio acrescentar”. 

 E3P5: “[...] eu acho que ainda direciona o meu trabalho, acho também 

que ele poda o meu trabalho e falta a capacitação. Se o professor 

fosse melhor capacitado, o desempenho seria melhor”. 

 

As respostas apresentadas estão de acordo com as respostas dadas 

anteriormente, por exemplo, a professora P2 disse anteriormente que uma mudança 

sentida fora a introdução de debates, discussões, e aqui ela diz que essa foi uma 

mudança que ela incorporou. Assim como a professora P3 mantém sua fala na 

percepção de que na verdade o Currículo deu continuidade no que já era realizado 

na prática. A resposta da professora P5 também remete ao que ela disse 

anteriormente, pois aqui ela ressalta o direcionamento que o material dá, e antes ela 

havia relatado a cobrança de se usar esse material. As demais professoras 

responderam apenas que sim, não dando muita margem para analisarmos o 

consenso nas suas falas. 

 

Perguntamos quais tipos de dificuldades foram encontradas quando se 

depararam com o novo Currículo, as respostas para essa questão foram totalmente 

diversas, demonstrando claramente o que cada qual sentiu a partir de sua vivência 

docente. 

 

 E1P1: “Muitas dificuldades, primeiro porque eu vim de uma formação 

„profissionalista‟, então eu também acreditava que eu tinha que trazer 

os clássicos em primeiro lugar para que os alunos conhecessem, só 

que a realidade atual, não é a realidade de 20, 30 anos atrás, o que, 

que aconteceu nesse sentido, houve o choque, o choque de 

realidades, onde o conhecimento que eu trazia não estava trazendo 

significado para o aluno, é difícil d‟eu aplicar  àquele conhecimento em 

sala de aula e trazer aos  alunos a consciência da importância daquilo, 

que aquilo estava mais importante para mim do que para eles. Então 

eu percebi que eu tinha que me aproximar do aluno e perceber as 

relações que eram importantes para ele e trazer a linguagem do texto 
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de acordo com o cotidiano dele, para chegar ao conhecimento „lá‟, 

primeiro  tinha que ter uma afinidade maior com o texto, para depois 

eles terem a habilidade para ler um texto clássico”.  

 E1P2: “Logo após quando eu terminei o curso da pós, eu comecei um 

Curso „Melhor Gestão Melhor Ensino‟ onde a Diretoria de Ensino de Itu 

estava para capacitar o professor, devido ao novo Currículo, onde 

estava tendo muitas dúvidas: „O que está dando certo? O que não 

está?‟ Então para mim este curso está sendo muito bom, inclusive eles 

querem estender este curso, é que agora os professores estão 

começando a „engatinhar‟ em cima desse Currículo, que até então, 

quando eu comecei a ministrar aula, e esse Currículo chegou, foi meio 

jogado, então as pessoas na verdade não sabiam como trabalhar com 

esse Currículo [...]” 

 E1P3: “Não, nenhuma”. 

 E3P5: “Então no início foi a Proposta Curricular, nós tivemos que 

estudar muito, ler, preparar, adequar à realidade da sala, tentar 

estratégias, porque muitas vezes o que está sendo colocado ali no 

„Caderno‟ não é atrativo para o aluno [...]”. 

 

É evidente que, com exceção da professora P3, todas as demais sentiram um 

grande impacto com a chegada do Currículo Oficial da SEE-SP, impacto este 

constatado pela falta de informação. Percebemos a exceção na professora P3, 

porque como ela relata em outros momentos, ela sempre esteve presente em 

formações, reuniões, voltadas para a discussão da disciplina e até mesmo do 

Currículo. 

Perguntamos se as dificuldades encontradas foram maiores no início, ou se 

apresentam o mesmo grau de dificuldades até o presente momento. E colhemos as 

seguintes respostas: 

 

 E1P1: “Olha, foram difíceis até três anos atrás, muito difíceis, porque 

[...] a ponto d‟eu ficar discutindo os textos com alunos, só com os 

melhores, porque os demais não entendiam nada do que eu estava 

dizendo, então é [...] foi nesse momento que eu percebi, que eu não 



 

 

79 

 

podia dar aula para dois, três, que a minha aula tinha que ser 

significativa para todos, de uma certa forma aprender a maioria, então 

foi aí que eu comecei a perceber que algo estava errado no método 

que eu estava utilizando”. 

 E1P2: “Não, no início foi muito, mas ainda temos dificuldades [...] 

(melhorou) principalmente depois desse curso no qual eu citei que fiz 

aqui na Diretoria de Itu, foi nossa, abriu a mente assim e muito, porque 

até então nem eles sabiam o caminho a seguir”.  

 E1P3: “Também não, não teve assim grande diferença, para mim não!”. 

 E3P5: “Eu acho que no início foi um pouco maior, agora a principal 

dificuldade é dar aceitação para os alunos quanto ao material”. 

 E4P6: “Não, foi maior no início, certeza absoluta. Eu me lembro de 

muita gente reclamando [...] mas a gente vai se acostumando, uma 

questão de costume, de você ser flexível [...]”. 

 E5P7: “Não, foi minha força de vontade, não tinha treinamento nenhum 

[...]”. 

 

Percebemos nas respostas obtidas que o grau de dificuldade foi maior no 

início da implantação da Proposta Curricular/ atual Currículo da SEE-SP, entretanto 

percebemos que as professoras tiveram que se adaptar construindo seus próprios 

métodos para a aplicação do novo material. Apenas a professora P3 ressalta que 

não sentiu diferenças, o que é algo interessante pois é justamente a professora de 

maior tempo de carreira, mas vale também lembrar que esta professora desde que 

ingressou na rede éprofessora concursada tendo, portanto, preferências para 

participar das reuniões e discussões acerca do ensino de Língua Portuguesa na 

escola E1, reuniões das quais sabemos que ela realmente participou: 

 

 E1P3: “Cursos relacionados à Capacitação do Professor: Ensino Médio 

em rede, cursos relacionados ao novo Currículo, cursos oferecidos 

pela Secretaria de Educação”. 

Ao perguntarmos a essa mesma professora se ela teve alguma dificuldade 

em receber treinamento extra, ela nos revela que não: 
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 E1P3: “Nenhuma, porque sempre foi através da própria Secretaria da 

Educação então, ou era aqui mesmo, às vezes eles vinham fazer a 

capacitação em uma escola de Porto Feliz, geralmente eles pegavam o 

Monsenhor, por ser mais central, às vezes a gente tinha que ir até Itu 

na Oficina Pedagógica e outros também foram „on-line‟, então não teve 

assim um custo, e quando a gente vai para fora eles pagam viagem”. 

 

Fica subtendido, portanto, que o que difere nas respostas da professora P3 é 

a sua formação continuada desde que ingressou na rede, mesmo algumas das 

outras professoras tendo participado também de capacitações, percebemos que a 

professora P3, teve um maior contato com tudo que estava sendo proposto desde o 

início e foi incorporando ao seu trabalho, ao mesmo tempo que, nessas reuniões, o 

seu trabalho, bem como de outros professores igualmente efetivos na rede,  

contribuiu para que ocorressem mudanças na forma de se pensar o ensino. 

Perguntamos às professoras o que as ajudou na adaptação com o novo 

currículo, as respostas significativas foram: 

 

 E1P1: “Foram as dificuldades que eu fui encontrando, porque a 

professora que eu era não estava se encaixando com o Currículo que 

havia sido proposto, então eu tive que primeiramente mudar a minha 

formação, entender o que estava sendo proposto e tentar me adaptar a 

isso  e continuar usando o que era bom do que eu aprendi junto com o 

Currículo.” 

 E1P3: “Logo que chegou, lógico é um material novo, a gente tem que 

conhecer, o Caderno do Professor não vem com todas as atividades 

como o Caderno do Aluno, então o que eu fazia? Eu pegava o Caderno 

do Aluno e lia as atividades e fazia antes de passar para eles, você não 

vai chegar sem se preparar; então depois, então no outro ano já estava 

mais fácil, porque já conhecia o material [...] a partir do segundo ano  

[...] é tranquilo.” 

 E3P5: “Eu acho que a orientação da nossa coordenadora, o tempo 

dedicado a estudar esse material foi muito importante”. 
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Entre as respostas, vimos que se destaca o esforço pessoal dos professores 

para compreender o novo material. 

Quando perguntamos se as professoras achavam que as mudanças revertiam 

conceitos que já estavam incorporados na prática, as professoras P1, P3 e P5, 

concordam que reverteram. As professoras P2, P6 e P7 nos deram respostas vagas 

que não esclarecem o que elas compreendem, e a professora P4 não respondeu a 

essa questão.  

 

 E1P1: “Revertem. Na verdade eu acho que sempre houve essa 

discussão, só que talvez nós não sabíamos que era dessa forma, 

entende? É claro que as matérias da escola têm o valor, mas eu acho 

que nós enquanto professores, nós não fomos formados para ensinar 

dessa forma, então o que que acontecia, nós tomávamos por exemplo 

aquilo que nos era passado”. 

 E1P3: “Muita coisa a gente já fazia, principalmente em Língua 

Portuguesa, porque o pessoal que sempre deu apoio para a gente na 

rede pública, que são as nossas ATPs de Língua Portuguesa, sempre 

foram muito boas, então elas sempre traziam ideias novas, práticas 

novas, então muita coisa que eu sempre ensino aqui; porque eu não 

tinha acúmulo de cargo, então sempre era eu que era mandada para a 

OT; então muita coisa que eu aprendia lá eu trazia para a prática 

daqui, então assim, não teve uma grande inovação porque já fazia 

parte da minha prática. É lógico que tem coisas novas, diferentes, que 

a gente vai incorporando também, mas assim não foi uma mudança 

radical, para mim, não”. 

 E3P5: “[...] o professor, a maioria já acompanhava [...] aí seria amarrar 

tudo de uma forma única do Estado inteiro [...]”. 
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3.4. O Currículo e o Ensino de Literatura 

 

 

 Neste tópico trabalhamos com o conceito que os professores têm a respeito 

do Ensino de Literatura e como eles percebem as mudanças trazidas pelo atual 

Currículo para a Literatura. Analisamos se as mudanças no modo de se pensar o 

ensino de Literatura foi incorporado de fato pelos professores ou se continuam 

reproduzindo antigas fórmulas ou, ainda, se há uma incorporação do novo aliada 

com métodos antigos. 

 Para início da conversa, pedimos às professoras que comentassem sobre a 

importância do Ensino de Literatura para a formação geral do aluno ao que cada 

uma nos respondeu: 

 

 E1P1: “Bom, a Literatura eu sou um pouco suspeita em falar porque 

[...] A Literatura é a linguagem que traz ao aluno uma visão crítica, que 

traz ao aluno uma consciência de cidadania, uma consciência social, 

histórica, traz valores implícitos no texto, é um texto diferenciado dos 

demais, que precisa ser trabalhado, principalmente porque através da 

literatura nós podemos discutir a razão humana. O homem como ser 

social, como ele se comporta de acordo com a sociedade do seu 

tempo, então, essas são do professor de Português, além de entrar 

dentro do acesso do Currículo, também trabalhar questões que 

interferem na questão humana, na questão social”. 

 E1P2: “Na verdade, „o aluno‟, são poucos que gostam daquela 

Literatura, que vem com dados da época do Barroco, com aquela 

história toda, que eles gostam [...] só com o Caderno do Currículo o 

aluno não aprende nada, só que o ensino do E.M. não está trazendo 

aquela coisa pesada de „lá debaixo‟, então está vindo mais suave para 

o aluno, tendo o conhecimento, fazendo comparações do antigo com o 

novo [...]”. 

 E1P3: “Então, eu acho muito importante a Literatura, primeiro porque 

ela casa com história completamente, quando eu começo entrar em um 

período de Literatura que eu falo do contexto histórico [...] então você 
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tem que entender o momento histórico, às vezes tem que conhecer a 

biografia do autor, tem autor que coloca muito da sua vida pessoal na 

obra, então tem gente que fala: „Ah não adianta ficar falando da 

biografia do autor‟, mas tem autor que a biografia dele reflete na obra, 

[...] um poema, por exemplo, de Castro Alves denunciando a 

escravidão, foi um momento histórico, ele participava de movimento 

abolicionista, então tem uma ligação histórica fortíssima, tem ligação 

com Filosofia, dependendo do tipo de texto, com Sociologia, então ele 

liga com várias disciplinas, com Artes [...] o texto literário, ele 

desenvolve sensibilidade, a criticidade, esse despertar para o momento 

histórico, que às vezes eles usam a Literatura como denúncia, então 

eu acho muito importante”. 

 E2P4: “A Literatura é extremamente importante porque ela ativa o 

gosto pela leitura e quando você tem gosto pela leitura, e você aprende 

a ler, você adquire o hábito de ler; esse gosto, essa prática vai ajudar 

em todas as outras disciplinas, porque você precisa da leitura para 

quase tudo, aliás, para tudo”. 

 E3P5: “Então, a Literatura, ela é importante no sentido de incentivar 

mesmo o aluno a ler, a saber os diferentes gêneros literários, a 

entender que a história, ela interfere em tudo que acontece, interfere 

na produção literária, na produção artística, eles têm que saber que é 

importante”. 

 E4P6: “Principalmente, formar um aluno crítico que consiga ler e 

interpretar aquilo que ele lê. Acho que o papel da Literatura é isso. A 

nossa história na Literatura tem uma sequência que mostra isso, uma 

sequência histórica, política, e isso acho que se perdeu. Eu sinto falta 

disso, porque justamente, mais uma vez falando, nós não vemos a 

sequência para eles entenderem certas coisas dentro da Literatura na 

história do Brasil, na história do mundo. Você tem a Literatura para 

esse apoio, porque cada fase da Literatura mostra uma época 

diferente, o que aconteceu naquele contexto cultural, e os meninos, os 

alunos, não tem esse aprofundamento, eu não sinto isso no Caderno 

do Aluno. Então, é claro, a gente precisa (é o que eu falo) se adaptar, 



 

 

84 

 

lá tem as sugestões, mas as sugestões estão fora dessa ordem, 

geralmente vem o Caderno do 1º Ano, Carlos Drummond de Andrade, 

no 2º vem, no 3º vem [...] é o que eu falo, você pode se adaptar, você 

não precisa seguir aquilo rigorosamente, você pode seguir a sua 

sequência literária [...]”. 

 E5P7: “Literatura para mim é uma série que abrange tudo”. 

 

Através das repostas dadas, percebemos que o ensino de Literatura, na visão 

das professoras, serve para formar pessoas mais críticas, pois tem um fundo social, 

histórico e cultural importante para esta formação, serve também para aguçar o 

conhecimento, além de melhorar a leitura e a escrita. Associando algumas destas 

respostas com outras respostas anteriormente dadas, percebemos que há certo 

descontentamento pelo ensino de Literatura não ser mais de forma linear, 

entretanto, as professoras afirmam que, mesmo seguindo o ditado pelo Currículo e o 

proposto nos Cadernos do Aluno, elas se utilizam de outros materiais e procuram 

seguir o ensino de Literatura de forma sequencial, até mesmo para que haja um 

melhor entendimento por parte do aluno. 

 Perguntamos, quanto ao ensino de Literatura, qual a opinião das professoras 

acerca dos seguintes aspectos: 

 

1) O Caderno do Professor Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias – Língua 

Portuguesa e Literatura; 

 E1P1: “Inovador, interessante, porque ele trabalha questão de música 

e ao mesmo tempo questões que ele possa comparar com os valores 

sociais, até comparar com valores atuais, é uma visão diferenciada 

daquele tipo de Literatura anterior onde eles só focavam características 

de um período Literário, datas, nomes de autores, era um ensino mais 

tradicional”. 

 E1P2: “O Caderno, ele traz assim o básico da Literatura, como eu 

expliquei para você, ainda o 1º e o 2º Ano, ainda dá para a gente 

acompanhar bem o Caderno, mas o 3º Ano não tem, não tem como”. 

 E1P3: “Eu acho interessante esse Caderno, tem atividades 

interessantes, é o que eu falei nada é perfeito, tem coisas que a gente 
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tem que adaptar, dependendo da sala de aula que a gente pega, cada 

classe tem uma realidade, às vezes você pega uma turma que nossa, 

tudo vai que é uma beleza, às vezes você uma turma que tem muita 

dificuldade, ou que tem problemas de indisciplina, sala muito cheia, 

então você tem que adaptar para a sua realidade, é um material 

interessante, é um material bom, mas é o que eu falei, às vezes você 

tem que enxertar coisas do livro didático ou de outras fontes, mas é um 

norteador”. 

 E2P4: “O Caderno atual, ele é rico, ele tem um Currículo fantástico, só 

que eu acho que ele deveria ser mais voltado para as questões das 

necessidades do Vestibular, como eu falei, eu tive que vir várias vezes 

à tarde, fora do meu horário, como trabalho voluntário, para ajudar os 

alunos, porque se eu fosse seguir só o Caderno, eles não iam dar 

conta do Vestibular, eles estudaram para a Unesp, Unicamp, mas eu 

tive que parar para ajudar, porque ele não trabalha as grandes obras, 

não é linear também a Literatura, e você tem dificuldade de trabalhar 

com eles, por essa falta de linearidade, [depois a cobrança nos 

Vestibulares] é em cima disso”. 

 E3P5: “[...] então praticamente a gente só consegue vencer o 

Caderninho, mas não dá para se estender muito nessa questão da 

Literatura”. 

 E4P6: “Então, é isso que eu sinto, essa dificuldade de trabalhar esse 

assunto, com relação à gramática, com relação à Língua Portuguesa, a 

gente não tem esse aprofundamento, eu já tive muito aluno que diz: 

„Ah no Caderno não tem! A gente vai ter que copiar?‟ Eles sentem falta 

[...] mas o próprio Caderno pede para você se apoiar no livro didático, 

procurar outras fontes que não seja o próprio Caderno, para você se 

aproximar, então é o que eu falo, a gente precisa se adaptar [...]. Você 

pode trabalhar aquela sequência do Caderno, introduzir aquilo que 

você vê que está precisando de aprofundamento[...]”. 

 E5P7: “[...] poderia aprimorar um pouco mais, tem umas partes que são 

legais para trabalhar e coisas que não tem nada a ver, que são muito 

fracas, poderia eliminar essas partes e incorporar outras [...]”. 
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De maneira geral, as respostas apontam para um avanço considerando o 

material inovador, apesar de considerado incompleto por algumas das professoras. 

 

2) O Caderno do Professor Linguagens Códigos e Suas tecnologias-Literatura; 

 E1P1: “Não tenho conhecimento”. 

 E1P2: “Não possuo o Caderno específico de Literatura, eu não tinha 

conhecimento, ainda não”. 

 E1P3: “Esse aqui é só Literatura, veio uma vez só depois não veio 

mais, mas você tem atividades interessantes também, tem coisas que 

une, que fala de uma minissérie que teve de Getúlio Vargas na Globo, 

então coisas que dá para você trabalhar também com a parte de áudio-

visual, filme; [...] sempre você encontra o que dá certo e adaptar para 

sua realidade [...].” 

 E2P4_ “Esse Caderno serve de apoio quando você vai trabalhar em 

sala, porque não é distribuído para o aluno, no meu caso só eu tenho, 

eles não receberam o caderno de Literatura separado. Então para que 

ele serve para mim? Ele me ajuda quando eu preciso, quando o 

resultado não se tornou bem claro, aí eu insiro, aí eu abordo de outra 

maneira, para que haja compreensão mesmo, compreensão efetiva e a 

aprendizagem seja efetivada, então esse Caderno de Literatura à parte 

serve como um apoio para mim, é um suporte, mas não é distribuído 

para os alunos, então as aulas são mais expositivas com relação à 

esse tipo de Caderno.” 

 E3P5: “Então, eu conheço o Caderno [...] mas não o utilizo na sala de 

aula. Eu tenho aula à noite, são só quatro aulas semanais, então 

assim, os alunos, noventa por cento da sala, eles trabalham, então 

praticamente a gente só consegue vencer o Caderninho, mas não dá 

para se estender muito nessa questão da Literatura”. 

 E4P6: “[...] esse Caderno eu tenho, e é ótimo, me apoio com certeza; e 

é claro, eu gostaria de ter o curso, de poder a gente ouvir melhor os 

detalhes de como você trabalhar melhor, mas eu consigo me virar”. 
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 E5P7: “Esse Caderno, ele não foi renovado, é o mesmo daquela época 

lá [2010], e acho que ele deveria ser renovado a cada ano e procurar 

trabalhar treinamento”. 

 

Observamos que esse material é considerado interessante, mas é apenas um 

material de apoio que nem todos os professores têm acesso a ele, e mesmo os que 

têm, nem sempre o utilizam, ou por falta de tempo, ou porque é um material 

somente para o professor. 

 

 

3) Outros materiais utilizados pelo professor, outras propostas Teórico – 

metodológicas. 

 E1P1: “Geralmente eu uso alguns livros didáticos que eu já conhecia, 

ou filmes, livros, que eu possa estar associando. [...]”. 

 E1P2: “Livros, livros da época [...], filmes, comparação entre estes e os 

livros, então a gente trabalha de diversas maneiras [...]”.  

 E1P3: “Então, outro material que eu utilizo é o livro didático que nós 

temos aqui na escola, o „MAIA‟ volume único, eu acho muito bom esse 

livro; têm outros livros meus também de gramática que eu utilizo, de 

Literatura [...]. Às vezes eu pego coisas na internet, letras de músicas 

mesmo, que o Caderno do Aluno mesmo sugere, sempre peço para a 

Coordenadora lá embaixo a internet, a gente leva os alunos para ver o 

vídeo, tira cópia da música e na volta dessa atividade eles cantam 

juntos”. 

 E2P4: “Os livros didáticos, todos os professores, eu acho que utilizam o 

livro didático, os livros de Literatura, todos, todos os alunos [...]. Outra 

forma de ensinar é, eu trago sempre na sala de leitura, no caso na sala 

de informática, eles sempre estão pesquisando alguma coisa, algum 

livro, algum autor, alguma obra, através dos filmes, eles também 

aprendem muito através dos filmes, como por exemplo, Clássicos da 

Literatura, como [...] às vezes até a escola recebeu, „ Grandes Sertões, 

Veredas‟, „Iracema-José de Alencar‟, e eu sei, eu vejo como surge o 

efeito a utilização do vídeo, porque às vezes, tem gente que é só 
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sinestésico, tem gente que é só auditivo, tem gente que precisa de 

tudo, então quando você vê,  quando você ouve, fica mais fácil para 

você aprender”.  

 E3P5: “Então, o livro didático eu costumo dar através de pesquisa, a 

gente orienta a estar pesquisando a fonte [...]”. 

 E4P6: “Livro didático, filme, às vezes tem propósitos de filmes lá que 

eu não consigo, eu não tenho, o acervo a escola não tem. Tem alguns 

que eles mandam, a Educação manda justamente para poder trabalhar 

junto com a proposta [...]”. 

 E5P7: “Livro didático, a internet a gente pesquisa [...] revistas, jornais 

[...] então de tudo um pouquinho”. 

 

Através deste tópico conseguimos perceber que quando o assunto é a 

respeito do Caderno do Professor: Linguagens Códigos e Suas Tecnologias Língua 

Portuguesa e Literatura, bem como o Caderno específico de Literatura, as opiniões 

divergem, em relação ao primeiro tópico, as professoras P1, P3 e P4 são totalmente 

a favor do material, considerando-o rico, inovador, interessante, entretanto a 

professora P4 ressalta que quando se pensa em vestibular o material deixa a 

desejar, assim como a professora P3, que também salienta que deve ser 

complementado. A professora P7 diz ter atividades importantes e atividades que 

poderiam ser melhoradas, bem como a professora P6, que também concorda que 

certos conteúdos devem ser aprofundados. A Professora P2 acha fraco para a 3ª 

Série do Ensino Médio e a professora P5 diz que só dá tempo de trabalhar o 

Caderno, quando se tem poucas aulas. Já quanto ao material Caderno específico de 

Literatura, a divergência surge no que se refere ao conhecimento deste material, 

algumas professoras não o conhecem (P1 e P2), mas na mesma escola destas 

professoras a P3 afirma utilizá-lo; entretanto ao analisar as demais respostas, 

descobrimos que este material foi enviado às escolas uma única vez, no ano de 

2010, apenas as professoras que lecionavam no Ensino Médio naquele ano o 

receberam, e mesmo assim nem todas as professoras de uma mesma escola o 

recebeu. Este material não foi feito para os alunos, portanto não existe o Caderno do 

Aluno de Literatura, bem como no material novo entregue às escolas no ano de 

2013, não há sequer uma alusão à utilização desse material. Utiliza este material 
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quem teve acesso a ele, e ainda o possuí, no entanto não é um material obrigatório, 

é usado apenas como apoio, por aqueles que quiserem e puderem utilizá-lo. 

De maneira geral, as professoras se utilizam de livros didáticos, livros 

literários do acervo da escola ou do próprio professor, pesquisa na internet, em 

revistas e jornais, filmes, músicas. Atividades essas que, muitas vezes, são 

sugeridas pelo próprio Caderno do Professo e do Caderno do Aluno. Perguntamos 

às professoras o que elas acham a respeito de que os alunos saibam de cor nomes 

de autores, datas e obras. Como resultado obtivemos que o professor tem que 

saber, e aos alunos é dado o direito de conhecer os autores, as obras e as datas, 

mas não lhes é cobrado de maneira pontual, pois esta não é a proposta do 

Currículo, bem como não garante conhecimento, o aluno tem que compreender, 

saber de cor não garante a compreensão. 

 

 E1P1: “Eu acho importante falar deles, eu acho que isso tem que ser 

dito, mas não precisa ser memorizado datas, porque isso aí não vai 

fazer tanta diferença, eles têm que entender uma referência no tempo 

e no espaço, o que estava acontecendo naquele século, quais eram os 

autores que conseguiram enxergar aquilo de forma diferente, e como é 

que eles colocavam isso dentro do texto, qual era a ideia que eles 

tinham e como que eles conseguiam colocar aquilo dentro do texto, 

essa é a importância”. 

 E1P2: “É o que eu estou falando para você, a gente lê, procura dentro 

do Currículo um texto já passado, com o presente, procura filmes, 

livros e tenta passar para eles, aquilo que a gente viu, o básico da 

Literatura [...]. Para mim o aluno, ele tem que saber pelo menos o 

básico ali, a questão de datas, assim, saber de cor o nome de autor, a 

pessoa quando ela é muito cobrada, então aquilo o aluno vai saber na 

hora, depois ele esquece[...]”. 

 E1P3: “A gente não sabe de cor tudo, mas têm coisas que a gente tem 

que saber, tem que saber a sequência dos períodos literários, os 

principais autores, as principais obras, data eu não lembro de todas de 

cabeça, tem coisa que eu lembro de tanto trabalhar com o Ensino, fui 

decorando; mas assim eu acho que os períodos, as sequências deles, 
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as principais características de cada um, principais autores, as obras 

mais importantes, esses a gente tem que saber, porque às vezes o 

aluno pergunta e se o professor não sabe, parece que ele está 

despreparado, esse eu acho interessante, mas data assim, eu lembro 

muito de século, „isso aqui‟, eu comentava com eles: „é Romantismo, 

começo do século XIX, a primeira metade; Realismo segunda metade, 

eu acho muito mais fácil eles se situarem pelo século do que por datas 

de ano, „ano tal, ano tal‟, acho que no século você tem mais 

lembranças de que períodos literários: Trovadorismo, Humanismo, „ah, 

Idade Média‟ [...]então eu acho mais fácil”. 

 E2P4: “Não, não é importante, o que é importante realmente é você 

colocar as obras, colocar o tema das obras. Eu sei o nome dos 

autores, eu sei, eu cobro dos meus alunos? Não, de uma maneira que 

irá prejudica-los na prova, eu quero saber o que eles entenderam da 

obra, o que eles entenderam do Romance, às vezes identificar, como 

eu falei, no Vestibular eles têm: „Identifique a Obra e o autor‟; se eles 

não souberem o autor, não souberem a Obra, prejudica até [...] quando 

eles pedem para relacionar qual a escola literária, qual é a época; se 

eu sei o autor eu sei de que época que é, e fica mais fácil dele 

entender o que está sendo colocado”. 

 E3P5: “Olha, não gosto, acho assim, eu sou mais ele entender o 

período literário, tipo de característica, como os autores pensavam, 

como eles expressavam sentimentos, emoções [...]”. 

 E4P6: “Para eles saberem eu tenho que falar, me aprofundar um 

pouquinho, falar da vida deles, o contexto social que eles viveram, o 

salto político [...] a gente não tem isso de ficar ensinando como 

ensinava antigamente [...]”. 

 E5P7: “Olha, as datas têm importância, para ser um guia para você 

saber o contexto cultural da época, lembrar mais ou menos para 

aquele período o que estava acontecendo [...],então eu acho 

importante estudar[...] o século pelo menos [...]. A obra vai refletir o 

quê? O período da história, e os autores eu acho que é fundamental 
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você saber[...]. O Currículo fala tudo isso, que não é que é proibido 

decorar, não é isso, tem coisas que infelizmente tem que decorar[...]”. 

 

Perguntamos também a respeito da necessidade do aluno saber de cor a 

devida sequência das estéticas literárias (Barroco, Arcadismo...), bem como as 

características de um autor ou de um período literário, e, mais uma vez, as respostas 

dadas demonstram que o mais importante é entender que existe essa sequência 

literária (até mesmo porque o atual Currículo não trabalha com esta linearidade), e 

que cada período possui determinados autores e é marcado por características 

específicas. Através do entendimento o aluno acaba adquirindo o conhecimento e 

não apenas decorando (que não é garantia de conhecimento). 

 

 E1P1: “Então, é como eu falei, as nomenclaturas, elas são importantes, 

mas elas não podem ser limitadas, eles têm que ter dentro da mente 

deles uma sequência do tempo e do espaço, eles têm que entender o 

que é que estava acontecendo no mundo, as transformações que o 

homem foi tendo e que receberam nome; Por que Romantismo? O que 

estava acontecendo no mundo, na época? Quais eram as lutas? O que 

que o homem estava buscando naquela época? É essa a concepção 

que a gente tem que dar para eles e não fazê-los decorar [...]”. 

 E1P2: “Olha tem necessidade sim, porque uma coisa vai puxando a 

outra, agora não adianta você saber uma coisa lá de trás se você não 

sabe o começo aqui, então na verdade tem que saber da história da 

literatura sim, eu defendo esse ponto, e são fases que os autores 

passam da literatura, e os alunos têm que saber, da onde começa, o 

porquê daquilo, o que que aconteceu em outro período, de um espaço 

para o outro [...]”. 

 E1P3: “Eu acho que o professor, ele tem que saber, você não precisa 

cobrar isso de cor do aluno, mas o professor  tem que saber.” 

 E2P4: “Não, não cobro isso deles, a apostila não cobra, contanto que 

eles aprendam [...]”. 

 E3P5: “Não também, tanto que o Caderninho, ele é bem livre nesse 

sentido, ele não cobra muito isso, ele deixa assim, mais essa questão 
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de entender [...] mescla uma coisa com a outra, às vezes volta lá no 

início da Literatura, mesmo estando lá no 2º, 3º Ano”. 

 E4P6: “Então, era interessante como antes era assim, é eu não penso 

que seria tão importante esse assunto, mas o contexto histórico sim, 

para eles entenderem o que aconteceu naquela época, porque eles 

escreveram aquele texto, porque eles se inspiraram para escrever a 

poesia [...]”. 

 E5P7: “De cor não, ele tem que saber, conhecer o período histórico 

[...]dentro da Literatura, para ele saber como era o período[...]. Ele ter a 

noção pelo menos do que viu”. 

 

Perguntamos às professoras o que elas pensam sobre a compreensão que os 

alunos têm acerca das relações dos textos literários com o contexto em que eles 

foram criados. 

 

 E1P2: “Isso ainda é o que nós temos tentado, insistido, temos tentado 

através de pesquisas, tanto com letras de música, [...] então a gente 

vai fazendo um apanhado daquilo que dá certo, dos que eles gostam, 

porque nós temos que buscar o que aluno gosta”. 

 E1P3: “Isso é importantíssimo, principalmente quando é a Literatura de 

denúncia social, como esse livro „Os Sertões‟, as poesias abolicionistas 

de Castro de Alves, você tem que fazer a relação do momento histórico 

e daquele texto, para eles entenderem a importância do texto inclusive, 

porque eles foram importantes para época”. 

 E2P4: “Isso é importante, eles saberem o contexto de quando uma 

Obra foi criada, porque às vezes você pode identificar até, ou você 

pode reconhecer até o porquê tal tema está sendo explorado ou 

abordado nessa época, então é importante para você, saber o 

contexto. Cobrar na prova? De jeito nenhum, mas é passado para 

eles”. 

 E3P5: “Isso é muito importante, saber que o momento histórico ali está 

no texto, o que estava acontecendo na sociedade [...]”. 
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 E4P6: “[...] para se entender todo o contexto que a gente vive hoje, 

sócio, político, econômico e financeiro, você tem que saber um pouco 

do que já passou no Brasil [...]” 

 E5P7: “Muito bom, porque eu sei que algumas obras já estão sendo 

reescritas dessa forma [...] porque tem coisas que nã mudam, algumas 

coisas sim e outros valores, não [...]”. 

 

Através das respostas dadas, observamos que é importante que o aluno 

consiga reconhecer o contexto em que cada obra foi criada, não só pela Literatura, 

para o conhecimento desta, mas até mesmo para o conhecimento da sociedade em 

que estamos inseridos. 

Relacionada à questão anterior, perguntamos então às professoras o que elas 

acham a respeito de relacionar o texto literário com a atualidade, vale ressaltar que 

em respostas anteriores já pudemos perceber que as professoras acreditam ser 

essencial, entretanto realizamos esta pergunta para obtermos uma resposta mais 

pontual acerca deste item. 

 

 E1P3: “[...] A gente estava vendo, por exemplo, no 3º Ano, o livro 

Capitães de Areia e tinha um texto lá [...], e uma das questões finais, 

que tinha na questão do livro mesmo, era se essa realidade, se ela 

existe hoje em dia no país, então daí, eu fui perguntando para eles, e 

eles foram dando respostas para mim [...]. Então essa ponte tem que 

ser feita, principalmente esses textos que falam dessas características 

sociais”. 

 E2P4: “É importantíssimo. É muito importante, porque quando você 

relaciona, às vezes tem temas que são universais, e que da maneira 

como for trabalhado, tudo bem a linguagem é um pouco diferente, por 

exemplo, a linguagem do século XIX não é como a linguagem de hoje 

em dia, a linguagem atual, mas o tema é o mesmo, tem coisas que não 

mudaram [...]”.  

 E3P5: “Então, muitos textos, [...] à vários séculos atrás, ele não deixa 

de ser atual, ele fala sobre temas: amor, a questão do preconceito, do 

racismo[...]”. 
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 E5P6: “É fundamental [...]”. 

 

Como pudemos observar, segundo as professoras este é um ponto 

importante para o ensino de Literatura, é preciso relacionar a Literatura com a 

atualidade, até mesmo para que se compreenda o mundo contemporâneo. 

Pedimos às professoras que comentassem um pouco sobre o uso das obras 

literárias nas suas aulas. Os comentários são os seguintes: 

 

 E1P1: “Quando eu pego, por exemplo, o 1º Ano do Ensino Médio, onde 

eu vou começar a discutir a Literatura, eu já não começo mais com as 

Cantigas Trovadorescas, porque está distante do mundo dos alunos, 

eles não conhecem Literatura o suficiente para que eu entre direto no 

Trovadorismo, essa é a grande diferença do Currículo de hoje. O 

Currículo de hoje, dentro do Caderno do Aluno, ele está um pouco 

mais adequado à realidade dele, uma linguagem mais próxima e que 

não impede o brilhantismo da Literatura, porque nós trabalhamos com 

Fernando Pessoa, nós trabalhamos com Mario Quintana, então o texto 

continua sendo um texto literário, só que não é um texto tão distante, 

para depois você dar, por exemplo, no 1º Ano, agora que eu estou 

falando do Trovadorismo com eles, agora que eu estou falando de 

Camões, no primeiro semestre o tempo todo eu apresentei a eles os 

Gêneros Textuais e fui dando a eles oportunidades de eles 

conhecerem alguns autores, para depois eles entenderem quem eram 

esses outros autores mais antigos, mais clássicos, que ficaram lá na 

antiguidade”. 

 E1P2: “Fiz um trabalho esse ano com o 1º Ano [...] eu peguei o livro do 

„Pagador de Promessas‟ fiz a leitura [...] distribuí o livro, uns ficaram em 

duplas, outros em trios e distribuí as falas, aí foram assim criando 

gosto pela leitura, eu iria fazer uma aula por semana, só que eles 

gostaram tanto daquilo, que eles queriam saber o que ia acontecer, 

então a hora que eles me viam chegando, eles queriam o livro para 

fazer a leitura [...] aproveitei quando acabaram o livro, aí foi passado o 
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filme, foi onde eles fizeram a comparação, teve a opinião, do que eles 

gostaram [...]”. 

 E1P3: “Eu gosto muito de trabalhar com os alunos assim: lendo os 

textos que tem no livro didático ou no Caderno do Aluno também tem 

bastante, textos literários; no 2º Ano, na 2ª Série do Ensino Médio 

desse ano, quando a gente estava vendo o Romantismo, eu dividi a 

sala em grupos, e pedi para cada grupo pesquisar um autor, e três 

tipos de poemas diferentes de cada [...], porque nós tínhamos os 

poetas no Romantismo, daí eles fizeram o trabalho impresso, e 

apresentaram para a sala; [...] mas eu sempre, trabalho muito com 

seminário e paródia, eles adoram fazer paródia, então eu pego esses 

textos que já são mais conhecidos, Canção do Exílio, por exemplo, e 

eles fazem uma paródia, eu corrijo o texto; primeiro eu oriento o que 

que é a paródia e tal, leio o texto, interpreto, daí eu peço para eles 

fazerem, geralmente a paródia, aí eles devolvem o texto, eu corrijo e 

devolvo para eles, daí eu peço para eles passarem em um cartaz, daí a 

professora de Artes entra junto comigo [...]”. 

 E2P4: “Aqui na escola tem um projeto que se chama „Hora da Leitura‟ e 

que todas as salas param e todos os alunos leem, é uma aula fazendo 

isso [...] às vezes não dá tempo para terminar de ler o livro, então o 

aluno que não está habituado a ler, ele acaba levando para casa, e de 

certa forma acaba desenvolvendo a prática de leitura [...]”. 

 

Pedimos à professora que leciona há mais tempo e que estava na rede no 

período em que surgiram os PCN que fizesse uma comparação entre o atual 

Currículo com os PCN e as outras propostas curriculares que o antecederam, qual a 

percepção dela a respeito dessas mudanças e o que em sua opinião persiste. 

Anteriormente, a professora P2 relatou que o Currículo atual é uma transcrição dos 

PCN, nas respostas da professora P1 também percebemos a mesma visão. A 

professora que trabalha há mais tempo é a P3, e que pôde falar um pouco mais 

sobre as diferenças e semelhanças, embora já de início ela deixe claro que não se 

recorda do trabalho com os PCN. As demais professoras preferiram não responder a 

essa questão. 
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 E1P3: “Nem me lembro direito dos PCN, já faz tanto tempo, viu. Olha, 

eu acho que a principal mudança foi você dar enfoque mais nessas 

atividades diversificadas. Nós aqui, eu falei que vou falar mais na Área 

de Língua Portuguesa, porque a gente trabalha muito em conjunto, a 

gente sempre procurou fazer atividade diversificada, mas a gente sabe 

que tinha muito professor que ficava só preso em livro didático e não 

saía muito disso. Eu ainda uso bastante o livro didático, ainda uso 

bastante a lousa como recurso, eu acho que ainda sou bem tradicional, 

mas eu acho que você tem que fazer uma meta, porque se você for 

querer dar uma aula todo dia, por exemplo, na sala de multimídia, vira 

banalidade e perde a graça, então é um recurso que eu acho que você 

tem que usar de vez em quando, como uma parte diversificada [...] mas 

eu acho que nesse ponto tirou um pouco esse „gesso‟, porque era bem 

„engessado‟, muitos professores ainda eram bem „engessados‟, mas eu 

acho que para mim não teve mudanças radicais, teve uma evolução, 

não tem nada perfeito, tudo depende da realidade de cada sala que a 

gente pega [...] é um material de apoio, não é uma coisa que você tem 

que utilizar única e exclusivamente ele, isso eu não acho. Eu acho que 

você tem que enxertar e essa é uma orientação que a gente tem, 

quando nós vamos em OTs, inclusive, da nossa ATP, que você deve 

usá-lo, é para usar, mas que a qualquer momento que você ache que 

precisa usar o livro didático ou fazer uma pesquisa na internet, na sala 

de computação, você vai e recorre a esse outro recurso [...], ele não é 

uma apostila [...]. Eu acho que para mim não teve assim mudanças 

radicais, teve avanços, teve umas melhoras, teve coisas que eu não 

concordei muito também, mas eu acho que tudo tem que ser assim 

pesado, adaptado para cada realidade e o que você acha que está 

faltando, você tem livro didático na escola que você usa, você tem 

outros recursos que você utiliza, vai de acordo com o professor 

também e da experiência que ele tem também [...]”. 
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Na fala da professora, percebemos que apesar dela afirmar que não se 

recorda do trabalho com os PCN, ela garante que não houve grandes mudanças, e 

que segundo ela, o que os PCN frisavam era um trabalho diversificado, o que de 

certa forma persiste até hoje. Portanto, é possível concluir que realmente o Currículo 

Oficial dá continuidade ao trabalho dos PCN.  

Caminhando para o fim das entrevistas, perguntamos às professoras, qual o 

balanço que realizam das mudanças ocorridas entre a implantação do atual 

Currículo a partir de 2008 até o presente momento: 

 

 E1P2: “Agora [...] no começo foi assustador, porque como já foi 

comentado, não sabíamos como fazer, por onde começar, o que 

trabalhar, nós que éramos acostumados aos PCN, de repente [...] foi 

assustador, [...] agora que nós estamos começando a „engrenar‟, 

dentro do que eles querem [...]”. 

 E1P3: “Então, no primeiro momento em que ele apareceu, eu acho que 

teve muitas resistências por parte de alguns professores, em Língua 

Portuguesa, eu não tive muito essas resistências, porque ele mais ou 

menos se casou com o que a gente já trabalhava, alguma coisa 

mudou, que nem eu falei dessa coisa do espiral [...], o que eu ouço 

todos os professores falarem é que você não pode se prender só a ele, 

isso sim, que é o que eu já falei também, eu não me prendo, mas eu 

acho que esse período foi um período de adaptação, agora todo 

mundo já está acostumado com o material, porque tudo o que é novo, 

às vezes causa espanto, estranhamento [...].”. 

 E2P4: “As mudanças, elas foram muito „enfativas‟, a aprendizagem, ela 

teve uma melhora que a gente vê [...] nas nossas avaliações externas,  

eles progrediram [...] eu creio que é por causa do Currículo[...] esse 

Currículo, ele é a base, ele dá um norte, ele ajuda”. 

 E3P5: “Eu acho que a implantação do Currículo, ela foi importante, 

bem, pense pelo lado positivo, o que eu não gosto é em relação ao 

Caderninho, acho que ele podia ser melhor elaborado, com escolhas 

de outros textos, outras músicas, que aderem mais ao interesse dos 

adolescentes e a questão de ter o gabarito na internet, tem aluno que 
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copia a resposta, não lê. Copia e entrega em ordem: „Está respondido, 

minha parte eu fiz‟”. 

 E4P6: “Bom fica mais fácil da gente trabalhar no sentido de praticidade 

[...] eu não vejo dificuldade em trabalhar o Caderno do Aluno, a gente 

sabe que não é perfeito, ele não é perfeito, mas eu posso melhorar 

enquanto professora [...]”. 

 

Depreendemos das respostas dadas que no início todos sentiram com o 

material novo, nos relatos percebemos que nem todos tiveram acesso aos cursos e 

às capacitações que esclareciam a proposta de trabalho e a forma de 

desenvolvimento desse novo material que surgia. Durante a entrevista fomos 

percebendo que todas as professoras entrevistadas concordam que o material é 

inovador, seja por ser a primeira vez que surge no Estado um Currículo único, ou 

pelo material ser distribuído tanto para os professores quanto para os alunos. 

Finalizando as entrevistas, perguntamos quais contribuições essas 

mudanças deram à prática do professor, ao que algumas professoras 

responderam: 

 

 E1P1: “Eu acho que me orientaram, que eu devo, primeiramente 

trabalhar o texto, a linguagem dentro do texto, me preocupar mais com 

isso e fazer associações da linguagem com os diversos tipos de textos 

e não só o texto escrito, mas o texto oral, o texto em forma de quadros, 

imagens; mostrar para o aluno que existe um significado e uma 

intertextualidade, que possa associar o conhecimento, essa que é a 

grande mudança, que o conhecimento não é fragmentado, e que 

através da palavra ele pode ampliar seu conhecimento de mundo, 

então a Língua Portuguesa, ela é o carro-chefe, para que ele possa ter 

o acesso aos outros conhecimentos [...]”. 

 E1P2: “A mudança para o novo, tem que se adaptar, nós somos 

obrigados a se adaptar [...]‟”. 

 E1P3: “Bom, em Língua Portuguesa a gente já trabalhava, em um 

sistema assim, não vou dizer igual ao Caderno do Aluno e do 

Professor, mas que já estava assim, encaminhando para isso [...]”. 
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 E2P4: “Então, essas mudanças, elas serviram de base, de alicerce e 

fizeram com que o professor tivesse que correr atrás [...] essas 

mudanças foram significativas nesse sentido [...] o Currículo melhora a 

qualidade de ensino”. 

 E3P5: “[...] a prática nossa mudou muito, pode ter direcionado um 

pouco o trabalho, mas o professor que trabalha, ele vai continuar 

trabalhando, ele vai adequar as aulas [...]”. 

 E5P7: “Para mim as coisas mudaram um pouco [...] e quando veio o 

Caderninho e „coisa e tal‟, eu consegui assim pensar e começar a 

pensar diferente, e trabalhar com o aluno”. 

 

As mudanças proporcionadas ao trabalho do professor estão relacionadas 

mais à sua adaptação ao Currículo, como relatado, nem todos participaram das 

capacitações e cursos de implementação do material (apenas as capacitações 

ministradas pelos Professores Coordenadores das próprias Unidades Escolares). 

Essa adaptação não ocorreu de forma unânime e tranquila, algumas professoras 

garantem que a adaptação foi complicada porque não havia esclarecimento 

suficiente, outras que sua adaptação dependeu de como cada uma interpretou a 

leitura do material que lhes era oferecido e apenas a professora de maior tempo de 

trabalho docente garante que a adaptação não fora sentida, pois já vinha 

trabalhando da forma como começava a ser posto. As professoras frisam que seu 

trabalho mudou um pouco, a atenção que antes era dada de forma mais pontual 

para a Gramática Normativa, passa a ser trabalhada com base nos textos, é um 

ensino mais contextualizado. Há maior contato com as outras disciplinas e 

principalmente com as disciplinas que fazem parte da mesma Área do 

Conhecimento (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes e Educação Física), 

possibilitando o desenvolvimento de trabalhos em conjunto, quanto ao Ensino de 

Literatura este é mantido pelas professoras de forma linear, o que todas entram em 

consenso de que é mais fácil para que o aluno aprenda e compreenda, mas não 

negam que também o trabalham conforme vai surgindo o assunto no Caderno do 

Professor e no Caderno do Aluno. Para as professoras entrevistadas, o Currículo é 

um orientador de seus trabalhos, o que é visto de maneira positiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Este estudo procurou contribuir com a análise do Currículo oficial da SEE-SP, 

focando a investigação na forma como se configura e se desenvolve o Currículo de 

Língua Portuguesa, voltando-se para o ensino de Literatura no Ensino Médio. 

Entendendo o currículo como interligado às relações de poder, transmitindo visões 

sociais individuais e particulares (TADEU & MOREIRA, 2011).  

 Procuramos analisar qual a compreensão que têm os professores de Língua 

Portuguesa sobre o ensino de Literatura, analisando também seu conhecimento 

sobre currículo de uma maneira geral e sobre o Currículo Oficial da SEE-SP, de uma 

maneira específica. 

 Para esta finalidade, esta pesquisa contou com duas dimensões. A primeira 

delas foi a análise documental. Nesta análise depreendemos dos textos oficiais, 

temas dos quais tivemos continuidades, as Propostas Curriculares anteriores ao 

Currículo Oficial, embora não tivessem a obrigatoriedade de uso que o Currículo 

Oficial possui, tentavam unificar o ensino para todo o Estado de São Paulo, bem 

como os PCN, quanto ao ensino de Literatura, tínhamos na Proposta Curricular de 

1978 um estudo que se voltava a relação da literatura com a sociedade, e o não 

ensino meramente cronológico dos fatos literários ou das grandes obras, o que 

percebemos que se manteve até a atualidade, embora a forma como cada 

documento trabalhava com esse ensino é que se diferencia do atual, por exemplo, 

no documento da SEE/CENP de 1978, como vimos, já criticava o ensino meramente 

cronológico, embora trabalhasse o Ensino de Literatura de forma linear, o atual 

Currículo aprimorou essa concepção e define o ensino de Literatura de forma 

“espiralada”. Outras continuidades, temos na ideia de se trabalhar o ensino de 

Língua Portuguesa com textos, dando-lhes maior ênfase, que também surgiu na 

Proposta Curricular de 1978, que foi sendo aprimorada ao longo do tempo e tomou 

corpo com a chegada dos PCN em 1997.  O foco maior está no trabalho com textos, 

inicialmente chamados de modalidades e, posteriormente chamados de Gêneros 

Textuais, os diferentes textos que circulam na sociedade.  

O trabalho com o ensino de Literatura sofreu algumas modificações, o que 

antes era ensinado separadamente dentro da disciplina de Língua Portuguesa, hoje 
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está integrado aos demais assuntos próprios da disciplina, como a própria 

gramática. O ensino de Literatura não perdeu sua especificidade como uma Arte, 

mas é abordado a partir de temas, que vão surgindo ao longo dos conteúdos.  

 É interessante notar que o ensino de Literatura, apresentado pelo Currículo 

Oficial, passa também a ser de forma espiralada, a partir de temas vão surgindo os 

assuntos, assim, ao invés de se seguir uma forma linear, trabalhando o contexto 

social em que as obras foram criadas, de maneira cronológica, ou seja, linear, o 

ensino parte de temas do cotidiano para associá-lo a um contexto histórico e a uma 

determinada obra. Entretanto, apesar desta mudança, a reprodução do ensino de 

Literatura dentro da sala de aula, continua sendo realizado da mesma forma como 

era feito antes do Currículo Oficial. 

 Esta pesquisa teve uma segunda dimensão, que envolveu entrevistas com 

professores da rede pública estadual da SEE-SP, para entendermos como se deu a 

incorporação dessas mudanças, principalmente ao que confere ao ensino de 

literatura dentro da disciplina de Língua Portuguesa. 

 O tempo de trabalho com o ensino médio das professoras entrevistadas varia 

entre 9 e 23 anos. Quanto à concepção sobre Currículo, percebemos que não há 

uma formulação da compreensão teórico-metodológica desta pelos professores. 

Entretanto, apesar desta não formulação, a maioria concebe o currículo como 

norteador de seus trabalhos, ou seja, para os professores o Currículo é um material 

pronto (nesse ponto que não dá autonomia nem para a escola e nem para o corpo 

docente, para a escolha do conteúdo) que orienta o ensino dentro de sala de aula 

(aqui surge contradição na fala dos professores), ditando o que deve permear a 

aprendizagem dos alunos. Percebemos que apesar de afirmarem que o material é 

regulador, os professores também afirmam que não trabalham com ele dessa forma, 

adaptando-o para suas diversas realidades. 

 Houve uma tendência dos professores em confundir o Currículo Oficial com o 

Caderno do Aluno e Caderno do Professor, em diversos momentos percebemos 

essa confusão em suas falas.  

 Para os professores entrevistados, o grande avanço que o Currículo trouxe, 

foi a questão de se ter um currículo unificado para toda a rede, permitindo que todos 

os alunos tenham acesso ao mesmo grau de conhecimento. 
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 Embora abordado apenas por um dos professores entrevistados, o atual 

Currículo é considerado como uma continuidade dos PCNs. O que difere o Currículo 

atual, das propostas anteriores e dos PCNs, em relação ao ensino de Literatura é o 

fato desse ensino hoje não ser mais de forma linear, mas ainda assim, esta 

diferença só se apresenta nos documentos e não na prática dos docentes dentro da 

sala de aula. Ou seja, o ensino de Literatura é abordado de forma linear pelos 

professores que adaptam o que está no Caderno do Aluno e do Professor, com 

outros materiais, como o livro didático.  

 É importante notar que a professora que leciona há mais tempo na rede, 

garante que nada mudou em relação ao ensino de Língua Portuguesa dentro de sala 

de aula, e que as mudanças ocorridas pelo Currículo Oficial, segundo a professora, 

já estavam sendo trabalhadas pelos professores e discutidas em reuniões nas 

Diretorias de Ensino, em momentos de sua fala, a professora demonstra uma 

percepção equivocada ao demonstrar a crença de que a mudança ocorrida com a 

chegada do Currículo Oficial prescindia ao mesmo. 

 O problema surge quando temos professores que não tiveram acesso a essas 

mudanças ao longo do tempo, que não podem participar das reuniões por diversas 

razões e entre elas, por diferenciação dada pela criação de categorias diferentes de 

professores dentro de uma mesma rede. 

 Há descontentamento com o material que é incompleto e falho, por número 

de aulas insuficientes, principalmente no período noturno. Ressaltamos, porém, que 

a disciplina de Língua Portuguesa tem o maior número de aulas em relação com as 

outras disciplinas. 

 Ao contrário do que esperávamos, os professores afirmam que o Currículo 

lhes dá maior flexibilidade para se trabalhar, pois os incentiva a buscar outros 

recursos e outros meios de se trabalhar um mesmo conteúdo. Essa flexibilidade 

sentida pelos professores na realidade não passa de um mero engano, porque não é 

possível ser flexível quando se tem um plano de aula a seguir, quantidades limitadas 

de aula, como relatado por uma das professoras que diz que a noite é impossível 

buscar outros meios de se ensinar um mesmo conteúdo, por exemplo, com apenas 

quatro aulas semanais de Língua Portuguesa, até mesmo o Ensino de Literatura 

acaba ficando prejudicado. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

1) Formação do professor: 

 

a) Qual (is) curso (s) de graduação e data da conclusão? 

b) Quais cursos de especialização na área de educação e data da conclusão? 

c) Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de atualização 

profissional fora do horário de trabalho?  

d) Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram pagos com 

seus próprios recursos?  

e) Qual a maior dificuldade em receber treinamento adicional? (tempo, preço, 

interesse, distância, outro) 

 

2) Itinerário de carreira 

 

a) Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

b) Há quanto tempo atua no serviço público? 

c) Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou? 

d) Em quais ano/série do ensino médio trabalhou nos últimos anos? 

 

3) O conceito de currículo 

 

a) Fale sobre sua compreensão de currículo? 

b) Qual a importância do currículo na área educacional? 

c) Fale um pouco sobre os autores que você conhece e que debatem currículo 

no Brasil. 
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4)  O currículo e a prática educacional 

 

a) Tem conhecimento pleno do atual currículo? Qual o grau de conhecimento? 

b) Faz uso deste nas situações de ensino e aprendizagem? 

c) Quanto e quando utiliza o currículo? 

d) Acredita que seja necessário ser ministrado mais treinamento aos professores 

pela equipe gestora para aplicação do atual currículo  

e) Qual particularidade do currículo atual acredita ser a mais importante para o 

avanço na qualidade do ensino? 

  

5) Mudanças no currículo atual e a prática do professor 

 

a) Identifique mudanças no currículo do anterior para o atual na área de leitura e 

escrita. 

b) Quais dessas mudanças foram incorporadas na prática pelo professor? 

c) Em sua opinião, quais particularidades do currículo anterior ainda são válidas? 

 

6) O professor e sua percepção sobre o currículo atual 

 

a) Acredita que as mudanças contribuíram para melhorar o seu desempenho 

como professor? 

b) Que tipo de dificuldade encontrou ao se deparar com o novo currículo? 

c) Acredita que elas foram maiores no início ou apresentam o mesmo grau de 

dificuldade até o presente? 

d) O que mais ajudou na sua adaptação ao novo currículo? 

e) Acha que as mudanças foram inovadoras ou reverteram conceitos já 

incorporados na prática? 
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7) Currículo e Ensino de Literatura 

 

a) Comente sobre a importância do ensino de literatura na formação geral do 

aluno. 

b) Quanto ao ensino de literatura, qual a sua opinião  sobre: 

- o Caderno do Professor Linguagens, Códigos e suas Tecnologias Língua 

Portuguesa e Literatura; 

- o Caderno do Professor Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Literatura (Currículo da SEE); 

- outros materiais que você utiliza, outra proposta teórico-metodológica. 

c) Dê sua opinião sobre a importância dos seguintes aspectos durante suas 

aulas. 

-  Saber de cor nome de autores, obras e datas. 

- Saber a devida sequência das estéticas literárias (por exemplo, Barroco, 

Arcadismo, etc.) e as características de um autor ou de um período literário. 

- Reconhecer nos textos as características de seu período literário 

- Compreender as relações dos textos literários com o contexto em que foram 

criados 

- Relacionar o texto literário com a atualidade 

- Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e interpretar textos 

literários 

- Outros ( Explique) 

d) Comente sobre o uso das obras literárias  em suas aulas. 

e) Comparando o atual Currículo da SEE_ SP  com os PCN e com as 

Propostas Curriculares que o antecederam (para os professores que já 

lecionavam nesse período), comente as mudanças mais importantes. Fale 

também das lacunas que em sua opinião ainda persistem. 
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8) O currículo e a percepção do professor sobre as mudanças no seu 

trabalho 

 

a) Qual o balanço que você faz das mudanças ocorridas entre a  

implantação do currículo oficial a partir de 2008 até o presente? 

b) Que tipo de contribuição essas mudanças deu à prática do professor? 
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ANEXO 2 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES DE LP 

 

1) Formação do professor: 

A) Quais cursos de graduação e data de conclusão? 

 

E1P1_ Letras/ Uniso em 1996 e Pedagogia em 2005  

E1P2_Letras/ Ceunsp em 2000  

E1P3_Letras em 1989  

E2P4_Letras em 2003 e Pedagogia em 2008  

E3P5_Letras em 1996  

E4P6_Letras em 2005  

E5P7_Letras em 1990 e Pedagogia em 2012  

 

B) Quais cursos de especialização na área de educação e datade 

conclusão? 

 

E1P1_ Mestrado em 2011 Uniso 

E1P2_ Pós-Graduação em Língua Portuguesa em 2012  

E1P3_ Apenas cursos oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo 

E2P4_Rede do Saber_Literatura  em 2006 e Inglês On-line (ambos oferecidos 

pelo Estado)  

E3P5_ Especialização em Educação Especial e Gestão Escolar  

E4P6_ não tem cursos de especialização 

E5P7_ Pós-graduação em 2011 
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C) Participa de treinamentos, capacitações e/ou outros cursos de 

atualização profissional fora do horário de trabalho? 

 

E1P1_ Cursos relacionados à Capacitação do Professor como, por exemplo, 

o Curso Ensino Médio em Rede. 

E1P2_ Curso: “Melhor Gestão Melhor Ensino” oferecido pela Diretoria de 

Ensino da Região de Itu, para capacitar o professor devido ao novo Currículo, 

onde estava havendo muitas dúvidas, sobre o que estava dando certo e o que 

não estava. 

E1P3_ Cursos relacionados à Capacitação do Professor: Ensino Médio em 

rede, cursos relacionados ao novo Currículo, cursos oferecidos pela 

Secretaria de Educação. 

E2P4_ “Sim, sempre. O Estado, por exemplo, ele proporciona reuniões que 

nós chamamos de OTs, que são Orientações Técnicas, nós temos as ATPs 

de Português uma para o Ensino Fundamental e outra para o Ensino Médio, 

elas tiram a gente de sala de aula uma vez a cada bimestre, para orientação, 

para verificação de nível de aprendizagem e dificuldades dos alunos, 

principalmente para a forma de avaliação, que é o „calcanhar de Aquiles‟ de 

Governo, de todo o Estado na verdade, que eles querem que o professor 

aprenda a avaliar melhor o aluno, que a avaliação não seja um processo 

punitivo, mas que seja uma avaliação mediadora, para você verificar o nível 

de conhecimento mesmo”. 

E3P5_ “No momento não”. 

E4P6_ “Não, não participei, bom primeiro porque eu sou Categoria O, então a 

gente não tem assim, esse leque de oportunidades, como os da Categoria L 

têm[...]”. 

E5P7_ “Sim, hoje não, mas já participei, este ano não fui. Por exemplo, eu fiz 

de [...] ano passado, mas assim, fiz da prefeitura, tinha lá da área da 

educação, tinha assuntos voltados para a leitura e a “formatura” da educação. 

Esse ano não deu para fazer”. 
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D) Dos que já participou, quais cursos eram gratuitos e quais foram 

pagos com seus próprios recursos? 

 

E1P1_ Gratuitos: os oferecidos pelo Estado; pagos os mencionados nos itens 

a e b. 

E1P2_Os oferecidos pela rede são inteiramente gratuitos. 

E1P3_ Gratuitos os oferecidos pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo. 

E2P4_ “Gratuitos”. 

E3P5_ “Eu fiz um curso pela secretaria de Educação: língua portuguesa e 

letras, e foi gratuito. E os outros dois, Gestão e de Educação Inclusiva, foram 

pagos. 

E5P7_ “ Gratuitos? Gratuitos foram os da prefeitura, os demais foram sempre 

pagos”. 

 

E) Qual a maior dificuldade em receber treinamento adicional? 

 

E1P1_tempo e as condições financeiras 

E1P2_ Tempo, porque com o salário que nós ganhamos, temos que pegar 

outros trabalhos também, tendo que ter outros lugares para a gente conseguir 

aulas, então o tempo, porque um salário só fica difícil, e também pelo 

dinheiro, que a gente gasta e investe bastante.” 

E1P3_ “Nenhuma, porque sempre foi através da própria Secretaria da 

Educação então, ou era aqui mesmo, às vezes eles vinham fazer a 

capacitação em uma escola de Porto Feliz, geralmente eles pegavam o 

Monsenhor, por ser mais central, às vezes a gente tinha que ir até Itu na 

Oficina Pedagógica e outros também foram „on-line‟, então não teve assim um 

custo, quando a gente vai para fora eles pagam viagem”. 

E2P4_ “A principal dificuldade é tempo, é o principal, porque eles abrem 

esses cursos, aí você tem que fazer fora do seu horário e, geralmente o 

professor dobra o período, tem professor que dá aula manhã, tarde e noite, 
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então não tem tempo para estudar, nem para se dedicar a esses cursos, 

então você teria que diminuir a carga horária, mas aí fica difícil”. 

E3P5_ “Eu acho que o principal é o tempo, para se dedicar a isso tem que 

estudar muito, ler muito”. 

E4P6_ “É a Categoria, é o que me impede de crescer profissionalmente, 

como a gente não tem essas oportunidades que o Governo oferece, agora 

começaram um curso de Inglês para professor, que já não optam por 

categoria, inclusive eu estou fazendo Inglês para professor. Mas eu sinto 

falta, tem alguns cursos que eles oferecem, mas na minha opinião, alguns 

cursos que para mim não acrescentam tanto. Eu gostaria de uma coisa mais 

focada no meu desenvolvimento profissional. É claro que cursos assim são 

ideal para que a gente faça, para informação, para crescimento, 

conhecimento, etc. mas embora, o ideal seria mais focado mesmo na 

profissão para a gente poder trabalhar melhor”. 

E5P7_ “Distância, tempo, é tudo relativo. Depende do local do treinamento”. 

 

 

2) Itinerário de carreira 

A) Há quanto tempo atua na área educacional como professor? 

 

E1P1_17 anos 

E1P2_ 13 anos 

E1P3_23 anos 

E2P4_ 8 ou 9 anos 

E3P5_ “Desde 98 que trabalho como professora”. 

E4P6_ 9 anos 

E5P7_”Bom tempo”. 

 

B) Há quanto tempo atua no serviço público? 

 

E1P1_17 anos 

E1P2_13 anos 

E1P3_23 anos 
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E2P4_8 ou 9 anos 

E3P5_ “Desde 98 também”. 

E4P6_ 9 anos 

E5P7_ “Não, área privada. É a área que está a contabilidade”. (A professora 

entendeu a questão como se relacionasse a outro serviço que não o de 

professora, então ela respondeu que trabalhou na área privada e não em 

outro serviço público.) 

 

C) Em quais regiões estão as escolas em que trabalhou? 

 

E1P1_Região de Sorocaba 

E1P2_ No início de carreira passou cerca de 1 ano da Região de São Paulo 

em Francisco Moratto, mas os demais anos na cidade de Porto Feliz. 

E1P3_ “Sempre trabalhei nesta mesma escola aqui.” 

E2P4_ “Região de Itu, Diretoria de Ensino de Itu. Trabalhou em três  escolas 

em Itu e em três escolas de Porto Feliz.” 

E3P5_ “São todas daqui de Porto Feliz mesmo”. 

E4P6_ Interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, e agora 

aqui em Porto Feliz, região de Sorocaba”. 

E5P7_ “Região de Itu”. 

 

D) Em quais ano/série do Ensino Médio trabalhou nos últimos anos? 

 

E1P1_A partir de 2005 em todas as séries do Ensino Médio. 

E1P2_ Sempre trabalhou mais com o 2º e o 3º Ano do Ensino Médio, porém 

este ano está apenas com o 1º Ano do EM. 

E1P3_ Faz dois ou três anos que está trabalhando só com o 2º e o 3º, mas 

em anos anteriores já trabalhou com 1º Ano. 

E2P4_ “1ª, 2ª e 3ª Séries” 

E3P5_ “Todos, 1º, 2º e 3º”. 

E4P6_ “2º, 3º anos e agora também nos 1º anos[...].” 

E5P7_ “1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio”. 
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3) O Conceito de Currículo 

A) Fale sobre sua compreensão de Currículo 

 

E1P1_“Currículo é o que rege..., rege o conhecimento que você deve 

ministrar na sala de aula, é o fio condutor. Currículo é a palavra-chave.” 

(pergunta A e B feita em uma única questão, daí a mesma resposta). 

E1P2_ “Para mim a compreensão de Currículo é algo a ser seguido, sem 

você desviar do caminho, sem você poder sair daquilo que eles querem, 

sempre buscando [...], aquilo que está escrito ali, você tem que acompanhar 

aquilo, sem sair fora, no qual eu não concordo muitas vezes”. 

E1P3_ “O Currículo para mim é mais uma orientação, para você saber o 

conteúdo de cada série, assim como no Ensino Médio, além da parte da 

gramática, tem a parte da literatura, que é bem extensa, é bem complexa, e 

também para ter uma sequência, para você saber o que foi visto em uma 

série, o que foi visto em uma outra, tem uma sequência didática, e também 

para se ter um ordenamento, para todos os professores seguirem aquele 

mesmo Currículo, para não ficar [...] quando o aluno muda de série, de 

classe, ou muda de escola, muda de cidade, às vezes tem aquele problema 

de em um determinado lugar aprendeu um conteúdo, no outro não, tinha uma 

determinada maneira de trabalhar, então eu acho que serve para tentar 

uniformizar, para que fique assim de uma maneira mais fácil, principalmente 

quando um aluno muda de escola, ou quando o professor muda de uma 

escola para outra também”.   

E2P4_ “O Currículo na verdade, quando ele foi proposto, ele veio para [...] 

como se ele fosse um norte, como se ele indicasse qual caminho o professor 

deveria seguir, porque antes as escolas escolhiam e cada uma tinha um livro 

didático, diferentes livros didáticos, então por exemplo, se um aluno estivesse 

aqui e ele fosse transferido para uma outra escola, às vezes ele revia o 

conteúdo, e ele deixava de ver um conteúdo que era importante, então o 
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Currículo serviu para unificar, unificar, ele é rico, o Currículo, ele se baseia na 

percepção, em todas as disciplinas ele se baseia na percepção”. 

E3P5_ “Então, o Currículo seria, na minha compreensão, uma orientação a 

ser seguida pelos professores. Nós já recebemos, no caso, o Currículo 

pronto, que vem da Secretaria da Educação, para ser trabalhado com os 

alunos. Então, a gente tem que seguir. Aquilo é o mínimo a ser trabalhado. A 

gente pode até acrescentar”. 

E4P6: “[...] é um esquema montado para você se organizar enquanto    

escola, enquanto equipe, para você poder trabalhar [...]”. 

E5P7_ “O Currículo, para mim, é um suporte para o professor, assim ele 

ajuda, assim foi feito um planejamento, mas é como ele vai apresentar o 

planejamento dele, é bom sempre olhar o Currículo, por quê? Ele tem que 

estar dentro do Currículo. Então para mim o Currículo é assim um guia, como 

se fosse um guia, não que tenha que ser usado assim ao pé da letra, é um 

guia”. 

 

 

B) Qual a importância do currículo na área educacional? 

 

E1P1_ “Currículo é o que rege..., rege o conhecimento que você deve 

ministrar na sala de aula, é o fio condutor. Currículo é a palavra-chave”. 

E1P2_ “No meu ponto de vista, está sendo bom, pelo fato de pessoas, de 

crianças, adolescentes, jovens que vêm de outras cidades e estão 

acompanhando a mesma [...], a gente está vendo determinada matéria ali, ele 

já viu, ou até leu o que eu vou passar, então ele não fica fora, ele sabe do que 

a gente está falando, ele consegue acompanhar”. 

E1P3_ “Se deixasse cada um ensina o que quer, por exemplo, não daria 

certo, tem que ter um norteador, e o Currículo é um norteador, não acho que 

é uma coisa que você tem que ser assim „engessado‟, mas você tem que ter 

um norteador, para você ter uma rotina de trabalho, para você ter uma 

sequência didática”. 

E2P4_ Respondida pela anterior 
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E3P5_ “É importante, eu acho que ele direciona o trabalho do professor, ele 

tem uma linha. Você sabe, você não pode fugir daquilo, eu acho importante e 

tem que ter o currículo”. 

E4P6_ “Bom porque a importância é que a gente tem no que se basear, 

porque eu acho que é como a empresa, a empresa que não tem um 

organograma, não vai para frente”. 

E5P7_ “Eu acho que é uma inovação, porque ele trabalha assim, todas as 

áreas ele abrange. Não confia mais no passado, é um novo conceito, para 

você poder trabalhar com ele também, você ter uma outra visão, a abertura 

dessa visão”. 

 

 

 

O Currículo e a Prática Educacional 

A) Tem conhecimento pleno do Currículo Oficial da SEE-SP?Qual o grau 

de conhecimento? 

 

E1P1_ “O suficiente para eu ministrar as aulas. [...] Logo que o Currículo foi 

implantado nós recebemos algumas orientações, geralmente ou por OTs ou 

discutindo em grupos. [...] Nos HTPs nós discutimos muito a questão do 

Currículo”. 

E1P2_ “Olha, na verdade, desde que surgiu este Currículo, foi assim jogado, 

mandaram de „lá de cima‟: „você tem que seguir o Currículo! _ Mas como? _ 

Você tem que seguir o Currículo! E ler e ver como que é, como vai‟. Quer 

dizer, não tínhamos até então uma maneira assim, ninguém passou uma 

maneira de se pensar, só jogado, só apenas jogado, que caiu de paraquedas, 

e você tinha que seguir, então para nós em um primeiro instante foi muito 

difícil, muito, por que? Porque jogaram e na verdade nem eles sabiam o que 

era para fazer, ninguém sabia e no entanto até agora eles estão perdidos, 

agora que estão começando a querer “engatinhar”, que as pessoas estão 

compreendendo o que é esse Currículo, o que „eles‟ querem diante dessa 

situação do Currículo”. 
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E1P3_ “Sim, porque a gente já está trabalhando com ele há vários anos, 

desde que implementou eu já estava no Ensino Médio, nos primeiros anos eu 

ainda tinha a 1ª série, então eu comecei trabalhando, no primeiro ano que 

veio que era ainda uma Proposta, eu trabalhava com 1º, 2º e 3º „colegial‟ na 

época, as três séries do Ensino Médio, então para mim já foi [...] já trabalho a 

vários anos, então já estou acostumada com ele. Já estou adaptada.” 

E2P4_ “Tenho. Eu trabalho o Currículo na íntegra, dificilmente [...] só quando 

acontece alguma coisa mesmo, que a gente adequa, quando, por exemplo, 

este ano mesmo a gente teve a infelicidade da escola, que ocorreu aquele 

problema todo, com relação à estrutura física dela, daí a gente teve que 

adequar o Currículo, que a gente perdeu aula, e a gente foi repondo, então as 

outras disciplinas, elas funcionaram de uma maneira diferente, então a gente 

se adequou, mas aí foi só um bimestre, mas normalmente o Currículo é 

trabalhado na íntegra, na íntegra aqui por todos os professores, não só a 

Área de Português, todos trabalham.” 

E3P5_ “Todo início de ano a gente recebe o Caderno do Professor que 

consta as orientações do ano todo, separado por bimestre, vem de tudo, nos 

HPs é lido, discutido e, até é falado as aulas em cima disso”. [Já participou de 

alguma OT referente ao Currículo próprio de Língua Portuguesa?] “Não, não. 

Gostaria de ter participado, com certeza sim”. 

E4P6_ “Então, no Brasil meu grau de conhecimento é médio. Como eu 

trabalho aqui em São Paulo [...] eu conheço o que eu trabalho com relação a 

esse assunto [...] eu não tenho continuidade no meu trabalho, como eu sou 

Categoria „O‟. Então, o conhecimento que a gente vai adquirindo é no dia-a-

dia”. 

E5P7_ “Teremos, porque eu fiz sete meses de um curso massacrante, e todo 

dia, todo mundo falava alguma coisa do currículo. „Coisa e tal‟ , Currículo 

„coisa e tal‟. Então, eu não posso falar que eu não sei”. 

 

B) Faz uso deste em situações de ensino e aprendizagem? 

 

E1P1_ “Sim, claro. Inclusive quando eu digo que nós discutimos o Currículo, 

seria em como adaptar o Currículo para a necessidade do aluno, para a 
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demanda que está vindo, como trabalhar a questão  da competência leitora e 

escritora, é nesse sentido que nós discutimos o currículo.  

E1P2_ “Sim, temos que fazer”. 

E1P3_ “Sim”. 

E2P4_ “É com certeza, todo dia e aí as situações de ensino aprendizagem 

[...], porque o Currículo é as Situações de Ensino e Aprendizagem, quando 

você vai começar uma aula, a primeira coisa que a gente vê lá é qual a 

Situação de Aprendizagem; Situação de Aprendizagem 1, tem lá os títulos 

dela, então a gente trabalha em cima disso”. 

E3P5_ “Sim”. 

E5P7_ “Sim”. 

 

C) Quanto e quando utiliza o Currículo? 

 

E1P1_Resposta subtendida nas anteriores 

E1P2_ “Todos os dias, diariamente.” 

E1P3_ “Olha, com o Ensino Médio eu utilizo o livro didático que eles têm, que 

é um livro muito bom aqui que a gente adotou, utilizo o Caderno do Aluno 

também, que eles trazem para a sala, e outros recursos: filmes, letras de 

músicas que o próprio Currículo sugere, outros textos que eu trago de outros 

livros didáticos meus, mas assim é um dos materiais de apoio que eu utilizo, 

um é o Currículo, mas é um „dos‟[...] 

E2P4_ Respondida na anterior 

E3P5_ “Sim”. 

E4P6_“Bom, eu procuro utilizá-lo no máximo possível, eu me apoio bastante 

com relação ao Caderno do Aluno [...], mas eu procuro adaptar com o meu 

jeito de trabalhar e é claro, acrescentar coisas que eu sei que lá não tem [...]”. 

E5P7_ “Diariamente”. 

 

D) Acredita que seja necessário ser ministrado mais treinamento aos 

professores pela equipe gestora para a aplicação do Currículo 

Oficial? 
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E1P2_ “Com certeza, inclusive esse curso que eu fiz em Itu, foi muito bom, 

muito bom porque ali juntou os professores, as dificuldades, ali foi a troca de 

experiências, o que dava certo com um e não dava para o outro, então foi 

muito bom, porque foi por „Áreas‟, então havia a troca de experiências; então 

foi montado textos para serem trabalhados; o mesmo texto no qual nesse 

Currículo[...]; esse mesmo texto do sexto ano, como ele seria trabalhado no 

Ensino Médio? O que você poderia buscar, criar lá com o pessoal do Ensino 

Médio do 1º e do 2º Ano? Lá junto de uma classe que tem alunos de inclusão, 

o 9º Ano em uma classe de turma „ótima‟ , então assim foi legal esse tipo de 

troca, sabe?!  Os grupos, cada um montando a sua aula, para determinada 

série; então cria habilidade”. 

E1P3_ “Olha, eu acredito que os professores que já estavam desde o início 

da implementação e que já trabalham com ele, já estão dentro, adaptados 

dentro do sistema do Currículo. O que eu acho mais complicado é o professor 

que está ingressando, ou que estava em outra rede, depois migra para a rede 

estadual e que não conhece às vezes direito o material, então eu acho que 

quem já está trabalhando desde que foi implementado, já está adaptado a 

ele, mas os professores que foram entrando depois precisam conhecer, ter 

treinamento, para se adaptar”. 

E2P4_ “Apesar de fazer tempo que a gente trabalha com o Currículo, existem 

ainda alguns casos de professores que tem muita dificuldade para a aplicação 

do Currículo, eles têm dificuldade na aplicabilidade, então às vezes não tem 

material disponível ou falta alguma coisa assim que o Caderno do Aluno 

propõe e daí o professor, ele fica um pouco perdido, mas aqui a gente tem 

apoio da Gestão e a Gestão, tanto a Direção, quanto a Vice - Direção e a 

Coordenação, eles apoiam o professor nesse sentido”. 

E3P5_ “Acredito. Acho que está um pouco falho, e com certeza a Secretaria 

de Educação, foi exatamente em cima do currículo, eu sei que já orientou 

bastante, mas nem todo mundo teve acesso, precisa de mais capacitação”. 

E4P6_ “Com certeza absoluta, eu sinto falta disso, eu sinto falta. Muita coisa 

eu tenho que me virar. O ano passado mesmo, quando eu trabalhei com os 

sextos anos, que eu tive uma dificuldade com relação ao Currículo, eu pedi 

para a Coordenadora que era professora de matemática, ajuda; ela pediu 
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para eu falar com a PCOP, na época eu não tinha contato. A gente fica uma 

coisa assim, que você tem que ficar correndo atrás mesmo; e aí eu acabei 

dando um jeito, me virei sozinha [...]”. 

E5P7_ “De modo geral, porque assim, eu tenho colegas que não conseguem 

trabalhar com o Caderno do Aluno, porque não teve essa [...] é um 

treinamento. Embora eu não tivesse anteriormente esse treinamento, mas 

quando apareceu o caderninho, eu tentei trabalhar em cima, eu tentei 

estudar, da minha maneira, do meu jeito. Eu acho que quando eu fiz o curso a 

coisa melhorou bastante. Então você tem os professores, aqueles mais 

antigos, que estão há muitos anos na área, eles não aceitam muito bem o 

caderninho, eles costumam dizer que é fraco, que vai faltar conteúdo, mas 

não é isso, o caderninho  é um guia, você vai usar [...] vai dar o suporte que 

precisa com o caderninho, não vai usar só o caderninho, você vai usar o livro 

didático, revista, você vai fazer outras coisas, para poder inserir junto”. 

 

E) Qual particularidade do Currículo Oficial acredita ser a mais 

importante para o avanço na qualidade de ensino? 

 

E1P1_ “O que eu mais foco e observo que o Currículo quer trabalhar é a 

questão da competência leitora e escritora. Eu acho que esse Currículo (claro 

que ele é um norte, mas que o professor tem que ter essa sensibilidade de 

estar trabalhando de acordo com a realidade do aluno) mas ele vem propor 

situações de aprendizagem  em que o aluno tem que dialogar com o texto, 

realizar um vínculo pessoal, onde ele tenha que fazer associações com outros 

tipos de textos, então é interessante a maneira como é colocado ali, colocado 

o conhecimento, principalmente o literário”. 

E1P2_ “O Currículo, na verdade, ele traz para preparar o cidadão, os alunos, 

eles terem o conhecimento „pouquíssima coisa‟, não detalhado como foi no 

meu tempo, que a gente tinha que olhar „lá embaixo‟, então tinha que saber 

„muita coisa‟, agora não, ele está preparado para ser apenas um cidadão, se 

ele quiser depois que sair da escola, se ele quiser pesquisar, se ele quiser 

buscar, pelo menos ele já ouvido falar a respeito de um determinado assunto 

[...]; mas ele vai estar saindo da escola com o que um cidadão precisa saber”. 
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E1P3_ “O que eu gosto muito; um tipo de atividade que tem aí que eu vejo 

principalmente com a 3ª série do Ensino Médio, eles gostam disso, é uma 

atividade que é de discussão oral. Que a gente tem e faz com o professor e 

com o aluno, então você lança uma questão; eu faço assim com eles: têm as 

questões, você lança uma questão, então daí eu pergunto para a sala, um 

aluno responde uma coisa, o outro responde outra, aí a gente constrói uma 

troca coletiva na lousa e eu peço para eles anotarem, apesar de ser oral, mas 

eu peço para eles anotarem para ter um registro, então eu acho interessante 

porque eles gostam, às vezes tem atividade para eles fazerem sozinhos, eles 

falam „a não, vamos fazer essa aí juntos também, professora!‟; eles gostam 

de fazer atividades juntos, principalmente dependendo da sala, terceiros anos 

já têm mais maturidade para isso; eram salas menores que eu tinha esse ano. 

Em um primeiro ano muito numeroso, às vezes essa atividade já não dá tão 

certo, mas para os terceiros anos eu acho que funciona bastante; segundo e 

terceiro ano, eles gostam muito dessa atividade que você discute, você 

constrói uma resposta coletiva, a gente anota na lousa, a gente anota no 

diário, essa parte eu acho interessante, eles gostam, é uma atividade que 

rende”. 

E2P4_ “A particularidade é a questão que, toda aula é dividida em Situação 

de Aprendizagem, e essas Situações de Aprendizagens, elas trabalham com 

as Habilidades e Competências, e o aluno, ele precisa desenvolver certas 

habilidades, para ele ter competência em, por exemplo, na hora da leitura, na 

hora da produção escrita, principalmente na hora da interpretação de texto 

que é o que mais se exige na Língua Portuguesa, você saber interpretar, você 

saber não só interpretar, mas para depois você saber escrever e emitir sua 

opinião, mas é saber interpretar também com relação a leitura de mundo 

mesmo, você pode ativar o conhecimento prévio, que você tem quando você 

aprende nessas situações de aprendizagens e além de ativar esses 

conhecimentos prévios, você começa de uma forma mais concreta, a adquirir 

o conhecimento, então torna o conhecimento de forma assim muito mais fácil, 

quando você trabalha com o Currículo da forma pensada, sem querer 

maquiar, sem querer fingir que está trabalhando, quando você trabalha com o 
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Currículo na íntegra, seguindo suas Aprendizagens, você percebe que o 

aluno consegue de uma maneira muito mais fácil, adquirir o conhecimento”. 

E3P5_ “A importância seria que ele traz daí um direcionamento, para todos 

do Estado de São Paulo, todos seguem o mesmo Currículo”. 

E4P6_ “É, uma coisa que eu vejo que é importante é o aluno poder se 

destacar por ele [...], é o que a gente aprende a fazer, deixar o aluno um 

pouco mais crítico, dono de si; nesse ponto eu sou a favor, eu vejo que há 

uma vantagem, a gente poder colher a vivência do aluno, para ver o que ele 

tem de bagagem [...] mas eu não percebo que seria bom em todas as 

situações [...] a gente procura trabalhar da melhor forma, e tentar colher o 

fruto da melhor maneira. Sempre se adaptando, sempre”. 

E5P7_ “Particularidade? Essa coisa do ensino em espiral, por quê? Porque 

ele começa a ter uma escolha de conteúdo aqui, mesmo que não seja 

aprofundado, mas lá na frente ele retorna, sempre vai retornando. Então isso 

aí não é dado tudo de uma vez só, não é pinçado tudo de uma vez só para o 

aluno fazer, então eu acho que assim fica melhor”. 

 

5) Mudanças no Currículo atual e a prática do professor 

A) Identifique mudanças no Currículo anterior para o atual na área de 

leitura e escrita 

 

E1P1_ “Eu creio que antes era algo mais engessado, o professor tinha que 

seguir uma linha e não podia sair daquela linha, agora não, você percebe que 

o professor...ele vai ser o mediador e, ele vai através do diálogo com o texto 

aproximando o aluno do conhecimento científico. Essa é a grande sacada do 

Currículo de agora, o aluno vai percebendo  que existe uma ligação, inclusive 

interdisciplinar e, que você fala de um assunto em que na outra disciplina 

também está „falando‟, o que você está discutindo aqui em uma sala de aula e 

você percebe que na outra disciplina do Conhecimento também está 

discutindo esse assunto”. 

E1P2_ “Olha, eu afirmo que peguei mais o tempo agora já dos PCN „lá‟, então 

eu acredito assim que na verdade, o estudo hoje se você [...] ele tem 

liberdade, ele tem que se expressar, o aluno, ele pode se expressar, ele é 
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crítico, lê; leitura, tudo, ele tem acesso a tudo, a internet, livros, enfim, basta 

ele querer, então a tecnologia está tão avançada que o que ele for, vai 

buscar, ele consegue, então antes, alguns anos atrás nós não tínhamos toda 

essa tecnologia de hoje, muitas vezes a gente queria fazer, mas não tinha 

onde buscar, não tinha „aquisição‟ financeira, que agora, o „Governo‟ pelo 

menos  passa todo esse material, só não busca conhecimento quem não 

quer, ele tem tudo à mão: livros; quando o aluno, ele se interessa, ele [...] nós 

temos inclusive aqui na escola Cel. Eugênio, alunos assim, onde eles formam 

grupos e eles vão buscar os livros, não só o que pedimos, eles montam, eles 

leem os livros, eles buscam na internet coisas diferentes, eles montam, eles 

criam, uma criatividade assim que você olha e você fala: „nossa eu não 

acredito no que eu estou vendo‟; porque tem uns alunos assim com muita 

capacidade, só que eles têm que buscar, e os alunos hoje em dia são poucos 

que nós temos, esse tipo de aluno que vão buscar essa fonte para eles 

próprios”. 

E1P3_ “Olha, eu não consigo perceber alguma mudança assim muito brusca, 

teve algumas evoluções, mas em Língua Portuguesa a gente sempre 

trabalhou muito a parte de leitura, interpretação e produção de texto. O que 

eu acho que mudou um pouco mais foi a maneira que entra a Literatura, o 

Currículo na verdade, ele não pede para se ter essa sequência cronológica da 

Literatura e a gente sempre trabalhou assim, porque livro didático traz assim , 

apesar de que eu continuo trabalhando a sequência cronológica, mas por 

exemplo, às vezes o Caderno do Aluno da 1º Série do Ensino Médio às vezes 

aparece um texto que é de um autor que a gente vai ver lá no Modernismo 

que é do 3º Ano, mas o que que eu faço com eles? A gente lê o texto, às 

vezes tem até uma pequena biografia do autor, eu falo, só que daí eu 

comento com eles: „Olha, só que esse autor é do período do Modernismo, 

que a gente vai estudar mais profundamente lá na 3ª Série do Ensino Médio‟; 

eu não deixo de ver o texto, eu não deixo falar do autor, mas eu sempre 

coloco isso para eles, que tem uma sequência que a gente deve se 

aprofundar também, porque é que nem em História, tem uma linha do tempo, 

então ele propõe essa coisa em circulo, mas apesar de tudo como a gente 

usa também o livro didático, então eu não deixo de ver o texto, eu não deixo 
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de falar do autor, mas eu sempre tomo dessa maneira, que é um autor de tal 

período e que a gente não vai estudar esse período na 1ª Série, mas que é 

um autor importante, por isso que está vendo e faz parte do conteúdo ali e vai 

ver  posteriormente na outra série, e que daí eles vão entender melhor o 

contexto  de produção daquela poesia, daquele conto”. 

E2P4_ “O Currículo anterior, ele era muito fragmentado, então às vezes você 

não tinha uma sequência, você não trabalhava de maneira reflexiva com o 

aluno, o professor era mais o detentor do saber, você passava aquilo que 

você sabia e o aluno tinha que acatar, sem muitos questionamentos e isso 

mecanizava o ato de ensinar e principalmente o ato de aprender, o Currículo 

[atual] não, esse Currículo, ele passa que o aluno, ele proporciona o 

protagonismo desse aluno, esse aluno, ele passa a questionar, ele passa a 

refletir, ele passa a entender melhor as coisas e a emitir realmente a sua 

opinião quanto a isso, nada pré-formada já que o professor incutiu 

previamente”. 

E3P5_ “Então, acredito assim, que agora com esse currículo, ele traz uma 

abordagem diferente dessa questão de leitura e escrita. Ele trabalha muito 

mais as áreas do conhecimento, então entra aí Arte, Educação Física, Inglês, 

tudo está interligado. Acho que isso foi a principal mudança, que antes era 

mais livre, você tinha ali um conteúdo, um currículo a seguir, só que você 

estava livre para preparar suas aulas. Agora não, você tem que seguir o 

mínimo que está ali”.  

E4P6_ “Então, como eu não trabalhei muito com o Caderno de Aluno um 

tempo atrás, porque eu estava só como professora eventual, então eu não 

posso dizer com firmeza, o que que realmente tinha de diferente de hoje, de 

dois anos para cá que eu tenho trabalhado nesse pensamento com o 

Caderno[...]”. 

E5P7_ “Excelente, porque fala assim da competência leitora e escritora para 

todas [...] não é? Tanto que ficava focado só na Língua Portuguesa, uma 

disciplina única que tinha a obrigação de ler, por que não fazer essa leitura, 

todos devem trabalhar com a competência leitora e escritora”. 
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B) Quais dessas mudanças foram incorporadas na prática pelo 

professor? 

 

E1P1_ “Sim. Teve realmente e vieram trazer uma mudança significativa, 

porque antes nós tínhamos que aplicar, principalmente o conhecimento do 

livro didático, era aquilo e ponto. Hoje eu sinto mais liberdade para trabalhar, 

embora diga que tenhamos que seguir uma apostila, isso para mim é apenas 

um norte, eu não fico presa àquilo, porque existem situações em que eu 

posso ir além, não é para ficar [...] para nivelar por baixo, é para que o aluno 

avance, então eu posso trabalhar tanto a questão da apostila como eu posso 

também trabalhar outros livros didáticos, de outros tipos didáticos, eu posso 

trabalhar com outro material, sempre observando a maneira como a apostila 

traz a discussão do texto. Essa é a mudança. Como trabalhar o texto, como 

fazer com que o aluno aprenda o sentido da palavra dentro de um texto”. 

E1P2_ “Olha, hoje em dia nós temos assim que é [...] não só para nosso 

conhecimento e sim para me unir ao aluno, muitas coisas aprendemos com 

ele, com ele, olha que tem [...], principalmente dentro desse Currículo, temos 

partes assim de discussão oral, parte de ler o texto, depois a gente tem a 

discussão, então tem muita coisa, que „puxa vida‟ a gente fica assim tendo o 

conhecimento também, e quando eles fazem, eles vão fazer a pesquisa antes 

de ter essa discussão, a gente aprende muito com eles, então eu acho assim 

que...acho assim que, tem que aprender a conviver com o outro, o professor, 

hoje com esse Currículo, ele tem que se adaptar, ele tem que aceitar a 

opinião do aluno, ele tem que aprender [...] o professor aprende com o aluno”. 

E1P3_ “A gente tem que fazer umas adaptações, porque até a nossa ATP de 

Língua Portuguesa, ela fala para nós: „Olha gente, o Currículo é um material 

de apoio, você tem que usar o Currículo, você tem que ter, tem que usá-lo, 

mas você não precisa ficar única e nem deve ficar única e exclusivamente 

nele, você tem que enriquecer, você pode usar livro didático, você pode usar 

a biblioteca, você pode usar a internet para buscar informações e têm 

atividades, basicamente através do aluno tem atividades, como no do 

professor já vem um pouco mais de conteúdos, mas o do aluno tem 
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atividades, você tem que enxertar o conteúdo de alguma outra fonte‟; no caso 

eu uso o livro didático, porque ele já tenho à disposição”. 

E2P4_ “Por exemplo, algumas Situações de Aprendizagens envolvem 

produção de reportagens, envolvem entrevistas, envolvem produção de 

murais e esse tipo de atividade quando você trabalha de uma forma muito 

„conteúdista‟ é difícil de você incorporar na sua prática, por quê? Porque você 

tem aquela sensação de dar conta do conteúdo, dar conta daquilo que você 

colocou no seu plano de ensino no começo do ano, no início do ano letivo e 

com o Currículo não, o Currículo, ele é flexível, ele é aberto, você pode 

trabalhar de maneiras diferentes, com as mesmas séries, aí dependendo da 

necessidade de cada série; aí quando você trabalha dessa maneira, 

incorporando esse tipo de prática, a aprendizagem se efetiva”. 

E3P5_ “Então, a gente tem que aceitar, é cobrado, a coordenação cobra, os 

PCOPs cobram, dia de visita para olhar se está usando o caderninho, se está 

sendo cumprido o currículo. A gente tem que acatar”. 

E5P7 _ “Trabalhava muito a gramática, assim agora a gente trabalha mas de 

outra forma, porque no mesmo dia você resgata do aluno, várias coisas 

diferentes, você entra em várias áreas [...] então você não fica estagnado, 

você consegue abranger mais o trabalho”. 

 

C) Em sua opinião, quais particularidades do currículo anterior ainda 

são válidas? 

 

E1P1_ “Eu me lembro muito dessa questão da linguagem [...] de trabalhar 

com a linguagem normativa, a linguagem padrão, não que nós não tenhamos 

que trabalhar isso, é a função da escola, só que a questão  gramatical era 

muito forte dentro do ensino da Língua Portuguesa, mais do que a discussão 

do texto, enfim, então hoje não,  hoje o que você faz? Você parte do texto 

para trabalhar a questão da linguagem normativa, então é muito mais 

interessante e o aluno vai ver que a partir do texto, como a linguagem é 

trabalhada, de que forma ele pode utilizar a linguagem, o que é uma 

linguagem formal, o que é uma linguagem informal e vai percebendo através 

do texto como ele pode aplicar a sua própria linguagem”. 



 

 

131 

 

E1P2_ “Para mim esse novo Currículo, ele foi baseado um pouco (um pouco 

não) quase todo nos PCN, eles pegaram ali os PCN e puxaram para o 

Currículo”. 

E1P3_ “Isso que eu falei, aquela coisa da Literatura, o Currículo novo fala que 

tem que ser em espiral, eu não sei se é porque eu muitos anos  trabalho com 

isso, alguma resistência minha, mas eu ainda acho que a gente tem que dar a 

sequência cronológica para eles entenderem, a Literatura é muito ligada com 

história, então cada período literário reflete um momento histórico, a história 

segue uma linha do tempo, então não tem como se quebrar essa linha do 

tempo. Você não precisa ficar engessado à ela, „Ah! Não vou ver esse texto 

porque vocês vão ver só no 3º Ano e é um autor moderno!‟; não, você pode 

ver e comentar isso, quando chegar lá para frente você até comenta: „Lembra 

aquele autor que nós vimos? Estamos estudando ele agora!‟; então essa 

particularidade eu acho que ainda vale, porque você pode ver textos que 

aparecem independente de época e de autor, mas eu acho que essa linha 

facilita para eles, para eles entenderem até a parte histórica, o contexto 

histórico de produção cada autor, de cada obra. Tem que ter uma sequência, 

eu não consigo entender essa ideia de espiral, ela pode até funcionar se o 

aluno já tem certo conhecimento daquilo, se ele não tem nenhum 

conhecimento daquilo, eu acho que ele fica meio perdido e nesse ponto eu 

ainda sigo essa linha”. 

E2P4_ “Na verdade, o trabalho com Literatura, no meu caso, eu trabalho a 

Literatura da maneira antiga, é claro que eu faço o que o Currículo fala, mas 

eu ainda sou linear, porque eu acho importante que o aluno, quando ele tem 

que fazer uma comparação, porque tem muitas, um autor Modernista e um 

autor Romântico, às vezes aparece assim no 1º Ano, não é assim no 1º Ano 

se a gente for ver, só que a gente coloca, você adequa e você trabalha da 

sua maneira. Em relação a gramática, a gramática não, a gramática dá para a 

gente adequar da maneira como é colocada no Currículo, mas a Literatura 

não , e os meus alunos, dos anos que eu trabalho Literatura, eles 

desenvolvem um gosto muito particular por isso, tenho alunos assim que vem 

atrás de livro, eu começo a falar de uma história e eles procuram, e se você 

ficar muito presa ao Currículo da maneira como está, você trabalha muito 



 

 

132 

 

pouco com essas obras dessa maneira, porque às vezes eles ficam muito 

assim, esse ano eu tive que vir várias vezes à tarde para me reunir com as 

meninas aqui, para trabalhar com elas a questão do ENEM e a questão de 

Vestibular, e a gente pegava as listas do que vão cair na Unicamp e na Unesp 

e „tal‟, daí eu trabalhava daquela maneira, às vezes dentro ou fora da sala de 

aula, às vezes eu tenho que dar aulas extras, extras para dar conta, porque  

eu quero dar conta do Currículo e do que o Vestibular pede, então eu gostaria 

muito que tivesse uma ponte entre o Vestibular, usando o Vestibular, porque, 

por quê o aluno da escola pública não pode passar no Vestibular? Quem faz 

o Currículo tem que levar em conta isso, que o aluno, a necessidade do 

aluno; que tudo bem: „Ah eu vou formar trabalhador‟, não você não vai formar 

trabalhador, você vai formar pensador, você vai formar gente que vai fazer 

faculdade, você vai formar gente que vai necessitar de quase um ensino de 

escola particular, eu venho de uma escola particular, então eu sei que não 

funciona, eu venho do „Pré‟ até o 3º Ano de uns colégios pagos, e eu aprendi 

muito, então a maneira que eu aprendi lá, eu quero que os meus alunos 

também aprendam aqui, é claro que eu uso o Currículo, mas nessa parte de 

Literatura e justamente no que é cobrado  no Vestibular eu não atendo 

totalmente”. 

E3P5_ “Eu acho que um pouco é da adaptação para a realidade da sala de 

aula, dos alunos, mesmo tendo o currículo ali pronto. A gente tem que ter 

uma flexibilidade para poder administrar a obra, porque a gente ainda precisa 

disso. É então, eu faço na sala uma revisão, trago em pauta, trabalho com 

eles primeiro, porque eles não trazem esses conhecimentos. Por mais que 

seja revisão, às vezes muita coisa lá está no terceiro livro, lá do primeiro, se 

você não trabalhar de novo, eles não têm essa condição de completar essa 

atividade, leva tempo, e às vezes não dá tempo de terminar o Caderninho até 

o fim do ano”. 

E5P7_ “Já falava em trabalho em equipe, trabalho interdisciplinar, tanto que 

isso aí é válido até agora, a gente continua trabalhando dessa forma[...]”. 

 

6) O Professor e sua percepção sobre o Currículo atual 
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A) Acredita que as mudanças contribuíram para melhorar seu 

desempenho como professor? 

E1P1_ “Sim.” 

E1P2_ “Para mim, olha, eu gosto do novo, eu gosto, do Currículo na verdade, 

tem muita coisa assim onde a gente debate, discute, os alunos falam assim o 

que eles pensam, então estão se formando em um cidadão crítico, mas o que 

dá certo com um não dá certo com o outro, então esse é o problema, eles 

acham que [...] tem alunos que não dá importância para isso, e cada e então, 

eu gosto[...] como eu gosto de conversar tanto, então eu acho assim que para 

mim está sendo assim de muita valia essa mudança.”   

E1P3_ “Então muitas atividades que vem propostas ali, muita coisa que eu já 

fazia antes, então para mim não teve grandes novidades, eu gosto muito do 

Caderno do Aluno do 1º Ano, da 1ª Série do Ensino Médio, eu acho muito 

bom, o do 2º eu acho bom e o do 3º eu acho muito, assim, muito [...], falta 

coisa, assim do 3º Ano, ele tem muito conteúdo do 3º Ano e eu acho ele 

assim um pouco vago, eu acho ele um pouco vago, do 1º Ano é muito bom, 

esse ano, o ano passado e o ano retrasado eu não tinha a 1ª Série, mas os 

anos que eu tive, logo que chegou o Currículo novo, eu usava assim direto, 

todas as atividades, tem muita atividade boa, eu gostava muito da 1ª Série, 

agora nada é perfeito, então por isso que a gente tem que estar sempre 

complementando com outro material, mas eu acho que positivo, tem muita 

coisa ali, tem nova que entrou de Língua Portuguesa da escola de manhã[...], 

muitas atividades que a gente já desenvolvia, certos tipos de atividade, foi um 

complemento, mas assim não teve grandes mudanças na minha maneira de 

trabalhar, ele veio acrescentar”. 

E3P5_ “Em parte, eu acho que ainda direciona meu trabalho. Eu acho que 

também, ele poda muita coisa e falta a capacitação, se o professor fosse 

melhor capacitado, o desempenho seria melhor”. 

E5P7_ “Sim, como professor sim, eu consigo hoje ver um pouquinho melhor, 

entender um pouquinho melhor o aluno, porque você tem que infelizmente 

mudar, mudanças tipo assim, nós sofremos uma”. 
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B) Que tipo de dificuldade encontrou ao se deparar com o novo 

currículo? 

 

E1P1_ “Muitas dificuldades, primeiro porque eu vim de uma formação 

„profissionalista‟, então eu também acreditava que eu tinha que trazer os 

clássicos em primeiro lugar para que os alunos conhecessem, só que a 

realidade atual, não é a realidade de 20, 30 anos atrás, o que que aconteceu 

nesse sentido, houve o choque, o choque de realidades, onde o 

conhecimento que eu trazia não estava trazendo significado para o aluno, é 

difícil d‟eu aplicar  àquele conhecimento em sala de aula e trazer aos  alunos 

a consciência da importância daquilo, que aquilo estava mais importante para 

mim do que para eles. Então eu percebi que eu tinha que me aproximar do 

aluno e perceber as relações que eram importantes para ele e trazer a 

linguagem do texto de acordo com o cotidiano dele, para chegar ao 

conhecimento „lá‟, primeiro  tinha que ter uma afinidade maior com o texto, 

para depois eles terem a habilidade para ler um texto clássico”. 

E1P2_ “Logo após quando eu terminei o curso da pós, eu comecei um Curso 

„Melhor Gestão Melhor Ensino‟ onde a Diretoria de Ensino de Itu estava para 

capacitar o professor, devido ao novo Currículo, onde estava tendo muitas 

dúvidas: O que está dando certo? O que não está? Então para mim este 

curso está sendo muito bom, inclusive eles querem estender este curso, é 

que agora os professores estão começando a „engatinhar‟ encima desse 

Currículo, que até então, quando eu comecei a ministrar aula, e esse 

Currículo chegou, foi meio jogado, então as pessoas na verdade não sabiam 

como trabalhar com esse Currículo, O que fazer? Se poderia buscar outras 

fontes. Trabalhar como? Nós não tínhamos um parâmetro, um alguém, que 

falasse: “Não, é assim que você vai fazer!”. Então foi jogado, você vai fazer 

meio que seguindo, agora[...], talvez eles também não sabiam como fazer, 

agora é que eles estão começando a entender o que é o Currículo e estão 

tendo capacitações.”[...] “Pelo fato de não saber como usar, ou como fazer, 

soltaram assim o Currículo, o Caderno, e faça; para a gente nunca foi 

lançado, imagina o novo, você tem que ter alguém que fale, que dê exemplos, 

mostre o caminho a seguir, agora que tem, como eu já citei anteriormente, 
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que estamos começando a „engatinhar‟, tem muito serviço ainda, tem muito o 

que ver[...], tem muita coisa do caderninho que não deu certo, coisa errada; e 

como temos outras disciplinas também que não concordam, que acham que 

esse Currículo, da Área dele começou de trás para frente, o que o aluno 

deveria ver primeiro, no 1º Ano do E.M., ele vai ver no 3º, então coisa assim 

que não está dando certo”. 

E1P3_ “Não, nenhuma”. 

E3P5_ “Então, no início foi a Proposta Curricular, nós tivemos que estudar 

muito, ler, preparar, adequar à realidade da sala, tentar estratégias, porque 

muitas vezes, o que está sendo colocado ali no Caderno, não é atrativo para 

o aluno. Muitas vezes eles olham o texto e não se identificam com aquilo, 

então ao ver, você tem que adaptar”. 

E4P6_ “Para mim foi essa quebra da sequência didática, eu tive um pouco de 

dificuldade para me adaptar[...]”. 

E5P7_ “Eu enfrentei com o caderninho do professor, porque eu não sabia 

como trabalhava, porque eu não entendia aquilo, virava ...eu não entendia, 

até cair a nossa ficha. Lógico que no primeiro ano você erra muito, erra muito, 

após o segundo, já está entregue o caderninho na minha mão, no segundo 

ano, tudo que eu tinha errado lá eu pude concertar”. 

 

 

 

 

C) Acredita que essas dificuldades foram maiores no início ou 

apresentam o mesmo grau de dificuldade até o presente? 

 

E1P1_ “Olha, foram difíceis até três anos atrás, muito difíceis, porque [...]a 

ponto d‟eu ficar discutindo os textos com alunos, só com os melhores, porque 

os demais não entendiam nada do que eu estava dizendo, então é [...] foi 

nesse momento que eu percebi, que eu não podia dar aula para dois, três, 

que a minha aula tinha que ser significativa para todos, de uma certa forma 

aprender a maioria, então foi aí que eu comecei a perceber que algo estava 

errado no método que eu estava utilizando”. 
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E1P2_ “Não, no início foi muito, mas ainda temos dificuldades[...] (melhorou) 

principalmente depois desse curso no qual eu citei que fiz aqui na Diretoria de 

Itu, foi nossa, abriu a mente assim e muito, porque até então nem eles sabiam 

o caminho a seguir”.  

E1P3_ “Também não, não teve assim grande diferença, para mim não!”. 

E3P5_ “Eu acho que no início foi um pouco maior, agora a principal 

dificuldade mesmo é dar aceitação para os alunos quanto ao material”. 

E4P6_“Não, foi maior no início, certeza absoluta. Eu me lembro de muita 

gente reclamando [...] mas a gente vai se acostumando, uma questão de 

costume, de você ser flexível [...]”. 

E5P7_ “Não, foi minha força de vontade, não tinha treinamento nenhum [...]”. 

 

D) O que mais ajudou na sua adaptação ao novo currículo? 

 

E1P1_ “Foram as dificuldades que eu fui encontrando, porque a professora 

que eu era não estava se encaixando com o Currículo que havia sido 

proposto, então eu tive que primeiramente mudar a minha formação, entender 

o que estava sendo proposto e tentar me adaptar a isso  e continuar usando o 

que era bom do que eu aprendi junto com o Currículo”. 

E1P2_ Resposta subtendida_ foi a capacitação realizada pela professora. 

E1P3_ “Logo que chegou, lógico é um material novo, a gente tem que 

conhecer, o Caderno do Professor não vem com todas as atividades como o 

Caderno do Aluno, então o que eu fazia, eu pegava o Caderno do Aluno e lia 

as atividades e fazia antes de passar para eles, você não vai chegar sem se 

preparar; então depois, então no outro ano já estava mais fácil, porque já 

conhecia o material, já conhecia as atividades, já tinha lido as atividades, 

então foi mais fácil, no primeiro ano sempre [...] é um material novo que você 

está conhecendo, a partir do segundo ano tem [...] é tranquilo”. 

E3P5_ “Eu acho que a orientação da nossa coordenadora, o tempo dedicado 

a estudar esse material foi muito importante”. 

E4P6_ “Acho que foi o meu jeito, deixar a coisa fluir, não ter medo, porque 

quem tem medo assim, se acovarda”. 

E5P7_ “Não, foi minha força de vontade, não tinha treinamento nenhum”. 
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E) Acha que as mudanças foram inovadoras ou reverteram conceitos já 

incorporados na prática? 

E1P1_ “Revertem. Na verdade eu acho que sempre houve essa discussão, 

só que talvez nós não sabíamos que era dessa forma, entende? É claro que 

as matérias da escola têm o valor, mas eu acho que nós enquanto 

professores, nós não fomos formados para ensinar dessa forma, então o que 

que acontecia, nós tomávamos por exemplo aquilo que nos era passado”. 

E1P2_ “Eles tinham que dar uma adaptação para o novo, depois eles viram 

como não deu muito certo; nós fizemos mudanças, então agora que eles 

também estão vendo o que mudar, o que deu certo e o que não deu, na 

verdade estava havendo uma experiência”. 

E1P3_ “Muita coisa a gente já fazia, principalmente em Língua Portuguesa, 

porque o pessoal que sempre deu apoio para a gente na rede pública, que 

são as nossas ATPs de Língua Portuguesa, sempre foram muito boas, então 

elas sempre traziam ideias novas, práticas novas, então muita coisa que eu 

sempre ensino aqui, porque eu não tinha acúmulo de cargo, então sempre 

era eu que era mandada para a OT, então muita coisa que eu aprendia lá eu 

trazia para a prática daqui, então assim, não teve uma grande inovação 

porque já fazia parte da minha prática. É lógico que tem coisas novas, 

diferentes, que a gente vai incorporando também, mas assim não foi uma 

mudança radical, para mim não”. 

E3P5_ “[...] o professor, a maioria, já acompanhava o que faltava, aí seria 

amarrar tudo de uma forma única do Estado inteiro, cada um tinha uma linha, 

só precisava no final, que já tem vários alunos, acaba dando certo”. 

E5P7_ “Nem tudo estava incorporado, você podia fazer segundo a sua 

vontade, não só vontade, mas tinha que fazer”. 

 

7) Currículo e Ensino de Literatura 

A) Comente sobre a importância do ensino de literatura na formação 

geral do aluno 
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E1P1_ “Bom, a literatura eu sou um pouco suspeita em falar porque [...] A 

Literatura é a linguagem que traz ao aluno uma visão crítica, que traz ao 

aluno uma consciência de cidadania, uma consciência social, histórica, traz 

valores implícitos no texto, é um texto diferenciado dos demais, que precisa 

ser trabalhado, principalmente porque através da literatura nós podemos 

discutir a razão humana. O homem como ser social, como ele se comporta de 

acordo com a sociedade do seu tempo, então, essas são do professor de 

Português, além de entrar dentro do acesso do Currículo, também trabalhar 

questões que interferem na questão humana, na questão social.” 

E1P2_ “Na verdade, „o aluno‟, são poucos que gostam daquela literatura, que 

vem com dados da época do Barroco, com aquela história toda, que eles 

gostam...; „Aí essa coisa é do tempo passado‟, são poucas as pessoas que se 

interessam, só que nesse Currículo também no 1º Ano ainda tem um pouco 

do atual na literatura, no 3º Ano já não traz quase nada, está fora, se o 

professor, mais experiente que tem mais anos de trabalho, ele faz a 

adaptação sim, porque só com o caderno do Currículo o aluno não aprende 

nada, só que o ensino do E.M. não está trazendo aquela coisa pesada de „lá 

debaixo‟, então está vindo mais suave para o aluno, tendo o conhecimento, 

fazendo comparações do antigo com o novo [...]” 

E1P3_ “Então, eu acho muito importante a Literatura, primeiro porque ela 

casa com história completamente, quando eu começo entrar em um período 

de Literatura que eu falo do contexto histórico, eu sempre falo assim: „Vocês 

já viram isso com o professor tal em história, não viram ?‟; eles: „Ah, é 

verdade! A gente já viu! Mas Dona a senhora está dando aula de história ou 

de literatura?‟; eu falo: „Não gente, para você entender a Literatura, você tem 

que entender o momento histórico, por exemplo, se é um período de guerra, 

os escritores vão refletir a música, as preocupações deles no texto.‟; qualquer 

arte, cultura, escultura, mas no nosso caso a Literatura, então você tem que 

entender o momento histórico, às vezes tem que conhecer a biografia do 

autor, tem autor que coloca muito da sua vida pessoal na obra, então tem 

gente que fala: „Ah não adianta ficar falando da biografia do autor‟, mas tem 

autor que a biografia dele reflete na obra, então você tem que conhecer a 

biografia dele, então eu acho que é importante porque casa com história, eles 
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vão entender que aquela [...] um poema, por exemplo, de Castro Alves 

denunciando a escravidão, foi um momento histórico, ele participava de 

movimento abolicionista, então tem uma ligação histórica fortíssima, tem 

ligação com Filosofia, dependendo do tipo de texto, com Sociologia, então ele 

liga com várias disciplinas, com Artes, eu trabalho muito com a professora de 

Artes, Josiane, então às vezes, a gente traz alguns textos, então os alunos 

passam em cartazes para a gente expor, então usa a parte da Literatura, a 

parte de escrita, é um conhecimento de mundo, porque às vezes eles falam: 

„Ai, porque que eu vou ficar estudando uma coisa que já aconteceu faz 

tempo?‟, mas o texto literário, ele desenvolve sensibilidade, a criticidade, esse 

despertar para o momento histórico, que às vezes eles usam a Literatura 

como denúncia, então eu acho muito importante. Às vezes eles não gostam 

muito, às vezes no 1º Ano do Ensino Médio que eles começam com a 

literatura, tem aluno que „não gosta‟, mas depois quando a gente pega uma 

série e vai seguindo, quando a gente está com o 3º Ano, eles já 

desenvolveram mais o gosto, gostam de determinados poemas, quando é um 

conto assim, principalmente que tem aquela coisa assim daquele clímax para 

ver o desfecho, então prende a atenção deles. É que no 1º Ano eles estão 

começando a conhecer, vai desenvolvendo o gosto, porque às vezes tem 

aluno que até ali nunca leu nada, então para você pegar, por exemplo, no 1º 

Ano a gente estuda Trovadorismo, Humanismo, se pegar um Gil Vicente para 

ele ler, um Camões para ele ler, mas se você pede, por exemplo, aquele 

poema de Camões que foi musicado por Renato Russo, ele já sabe mais, daí 

dá então, é atual, ou um texto que denuncia alguma coisa lá da época, da 

política da época, aí coloca: „está vendo naquela época acontecia tal coisa e 

hoje acontece também‟, daí ele vai perceber, mas é devagar, é um processo, 

o aluno já tendo o hábito da leitura é mais fácil de trabalhar, mas 

principalmente nos meninos, eu sinto mais o insucesso, eles não gostam 

muito de poemas, de literatura, as meninas já gostam mais, geralmente”. 

E2P4_ “A Literatura é extremamente importante porque ela ativa o gosto pela 

leitura e quando você tem gosto pela leitura, e você aprende a ler, você 

adquire o hábito de ler, esse gosto, essa prática vai ajudar em todas as outras 

disciplinas, porque você precisa da leitura para quase tudo, aliás, para tudo, 
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„Ah Matemática‟, você tem que estudar um problema de Matemática, uma 

questão de Matemática, que às vezes você não tem o hábito de ler fica difícil 

e a prática da leitura ajuda demais na escrita, então o aluno que não lê, eu 

percebo isso, o aluno acostumado com a escrita é normal, eles tem muita 

facilidade para escrever, para se colocar, para expor sua opinião, para 

argumentar sobre qualquer assunto, o aluno que não lê é travado, então a 

Literatura ela abre um mundo de atividades para você, aí a Literatura 

desperta o quê? Você percebe que sempre estão atrás dos livros, quando 

você ensina Literatura com prazer, e é fácil, o aluno percebe quando a gente 

gosta, percebe quando você domina, e se você não domina também, você vai 

achando uma outra forma, então é isso, para o Ensino Médio, ou para 

qualquer um a Literatura é muito importante”.  

E3P5_ “Então a literatura, ela é importante no sentido de incentivar mesmo o 

aluno a ler, a saber os diferentes gêneros literários, a entender que a história, 

ela interfere, tudo o que acontece interfere na produção literária, na produção 

artística, eles têm que [...] estar sempre [...] saber que é importante”.  

E4P6_“Principalmente, formar um aluno crítico que consiga ler e interpretar 

aquilo que ele lê. Acho que o papel da Literatura é isso. A nossa história na 

Literatura tem uma sequência que mostra isso, uma sequência histórica, 

política, e isso acho que se perdeu. Eu sinto falta disso, porque justamente, 

mais uma vez falando, nós não vemos a sequência para eles entenderem 

certas coisas dentro da Literatura na história do Brasil, na história do mundo. 

Você tem a Literatura para esse apoio, porque cada fase da Literatura mostra 

uma época diferente, o que aconteceu naquele contexto cultural, e os 

meninos, os alunos, não tem esse aprofundamento, eu não sinto isso no 

Caderno do Aluno. Então, é claro, a gente precisa (é o que eu falo) se 

adaptar, lá tem as sugestões, mas as sugestões estão fora dessa ordem, 

geralmente vem o Caderno do 1º Ano, Carlos Drummond de Andrade, no 2º 

vem, no 3º vem [...] é o que eu falo, você pode se adaptar, você não precisa 

seguir aquilo rigorosamente, você pode seguir a sua sequência literária [...]”. 

E5P7_ “Literatura para mim é uma série que abrange tudo”. 
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B) Quanto ao ensino de literatura, qual a sua opinião sobre: 

_O Caderno do Professor: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias_ 

Língua Portuguesa e Literatura 

E1P1_ “Inovador, interessante, porque ele trabalha questão de música e ao 

mesmo tempo questões que ele possa comparar com os valores sociais, até 

comparar com valores atuais, é uma visão diferenciada daquele tipo de 

literatura anterior onde eles só focavam características de um período 

literário, datas, nomes de autores, era um ensino mais tradicional”. 

E1P2_ “O caderno ele traz assim o básico da literatura, como eu expliquei 

para você ainda o 1º e o 2º Ano, ainda dá para a gente acompanhar bem o 

caderno, mas o 3º Ano não tem, não tem como”. 

E1P3_ “Eu acho interessante esse Caderno, tem atividades interessantes, é o 

que eu falei nada é perfeito, tem coisas que a gente tem que adaptar, 

dependendo da sala de aula que a gente pega, cada classe tem uma 

realidade, às vezes você pega uma turma que nossa, tudo vai que é uma 

beleza, às vezes você uma turma que tem muita dificuldade, ou que tem 

problemas de indisciplina, sala muito cheia, então você tem que adaptar para 

a sua realidade, é um material interessante, é um material bom, mas é o que 

eu falei às vezes você tem que enxertar coisas do livro didático ou de outras 

fontes, mas é um norteador”. 

E2P4_ “O Caderno atual, ele é rico, ele tem um Currículo fantástico, só que 

eu acho que ele deveria ser mais voltado para as questões das necessidades 

do Vestibular, como eu falei, eu tive que vir várias vezes à tarde, fora do meu 

horário, como trabalho voluntário, para ajudar os alunos, porque se eu fosse 

seguir só o Caderno, eles não iam dar conta do Vestibular, eles estudaram 

para a Unesp, Unicamp, mas eu tive que parar para ajudar, porque ele não 

trabalha as grandes obras, não é linear também a Literatura, e você tem 

dificuldade de trabalhar com eles, por essa falta de linearidade, [depois a 

cobrança nos Vestibulares] é em cima disso”. 

E4P6_ “Então, é isso que eu sinto, essa dificuldade de trabalhar esse 

assunto, com relação à gramática, com relação à Língua Portuguesa, a gente 

não tem esse aprofundamento, eu já tive muito aluno que diz: „Ah no Caderno 

não tem! A gente vai ter que copiar?‟ Eles sentem falta [...] mas o próprio 
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Caderno pede para você se apoiar no livro didático, procurar outras fontes 

que não seja o próprio Caderno, para você se aproximar, então é o que eu 

falo, a gente precisa se adaptar [...]. Você pode trabalhar aquela sequência do 

Caderno, introduzir aquilo que você vê que está precisando de 

aprofundamento[...]”. 

E5P7_ “[...] poderia aprimorar um pouco mais, tem umas partes que são 

legais para trabalhar e coisas que não tem nada a ver, que são muito fracas, 

poderia eliminar essas partes e incorporar outras[...]”. 

 

 

_O Caderno do Professor: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias_ 

Literatura 

 

E1P1_ “Não tenho conhecimento”. 

E1P2_ “Não possuo o Caderno específico de literatura, eu não tinha 

conhecimento, ainda não”. 

E1P3_ “Esse aqui é só Literatura, veio uma vez só depois não veio mais, mas 

você tem atividades interessantes também, tem coisas que une, que fala de 

uma minissérie que teve de Getúlio Vargas na Globo, então coisas que dá 

para você trabalhar também com a parte de áudio-visual, filme; então é 

interessante porque eles gostam quando você une a Literatura ao filme, esse 

filme aqui, por exemplo, esse livro, não, não é Os Sertões, acho que não tem 

aqui, da Guerra de Canudos, é Os Sertões mesmo, Guerra de Canudos, eu 

trabalhei com o ensino médio, a gente viu primeiro, falou sobre o livro, o 

autor, como  que era dividido o livro, aí eu passei  o filme para eles, Guerra de 

Canudos e eles gostaram, daí eu trabalhei junto com o professor de História, 

então eles falaram que quando tem esse trabalho aqui, fica mais rico na 

cabeça, eles gostaram do filme, daí nós fizemos uma atividade também junto 

com o professor de Artes, que eles fizeram como se fosse a capa de um DVD, 

tinha que fazer uma imagem que lembrasse o filme e atrás uma sinopse, ficou 

uma „belezinha‟, até guardei, lindo o trabalho deles, achei tão bonitinho, 

temos vários assim mais ou menos, mas temos trabalhos muito bonitos e eles 

gostaram, porque nós trabalhamos três  matérias, quatro aliás, que é História, 



 

 

143 

 

Artes, Literatura e Filosofia, Miguel trabalhou junto com a gente também, 

então com um pequeno currículo, a gente  conta um fato histórico, faz uma 

análise da época, então entra todo o trabalho e foi interessante trabalhar, e é 

uma das atividades que tem aqui, que fala do filme, que fala do livro „Os 

Sertões‟, então têm atividades interessantes aqui, mas é o que eu falei, a 

gente tem que ver, sempre você encontra o que dá certo e adaptar para sua 

realidade, nada pode ser assim: „ah não, isso aqui é assim e vai ter que ser 

assim de cabo a rabo‟; tudo você tem que adaptar à realidade que você tem, 

aos alunos que você tem, à sala de aula que você tem, quando você tem uma 

sala muito numerosa,  têm certas atividades que ficam difíceis de envolver, a 

gente teve sorte esse ano que nós tínhamos um 2º e um 3º Ano de Ensino 

Médio, salas de 30, 27 alunos, então certos tipos de atividades são muito 

melhores de desenvolver em salas assim, nesse tamanho e é mais fácil, não 

emperra, não começa conversa paralela, bem melhor”. 

E2P4_ “Esse caderno serve de apoio quando você vai trabalhar em sala, 

porque não é distribuído para o aluno, no meu caso só eu tenho, eles não 

receberam o caderno de literatura separado. Então para que ele serve para 

mim? Ele me ajuda quando eu preciso, quando o resultado não se tornou 

bem claro, aí eu insiro, aí eu abordo de outra maneira, para que haja 

compreensão mesmo, compreensão efetiva e a aprendizagem seja efetivada, 

então esse Caderno de Literatura à parte serve como um apoio para mim, é 

um suporte, mas não é distribuído para os alunos, então as aulas são mais 

expositivas com relação à esse tipo de Caderno”. 

E3P5_ “Então, eu conheço o Caderno, mas não faço, não utilizo na sala de 

aula. Eu tenho aula a noite, são só quatro aulas semanais, os alunos, noventa 

por cento trabalham, então, praticamente a gente só consegue vencer o 

Caderninho, não dá para estender muito[...]”. 

E4P6_ “[...] esse Caderno eu tenho, e é ótimo, me apoio com certeza; e é 

claro, eu gostaria de ter o curso, de poder a gente ouvir melhor os detalhes de 

como você trabalhar melhor, mas eu consigo me virar”. 

E5P7 _“Esse Caderno, ele não foi renovado, é o mesmo daquela época lá 

[2010], e acho que ele deveria ser renovado a cada ano e procurar trabalhar 

treinamento”. 
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_Outros materiais que você utiliza, outras propostas teórico-

metodológicas 

 

E1P1_ “Geralmente eu uso alguns livros didáticos que eu já conhecia, ou 

filmes, livros, que eu possa estar associando. [...] Vou comentar da linguagem 

do Caderno do 2º Bimestre do 2º Ano que ele vem discutindo a questão do 

Romantismo na perspectiva da figura da mulher na sociedade, aí depois 

desses dados, da visão dos autores da segunda fase do Romantismo, da 

questão do ultra- romantismo, que é uma questão muito bem trabalhada, 

muito bem mostrada, então  intimista, de como que o autor via os 

sentimentos, a mulher , ele propõe a discussão também do texto do livro 

“Senhora” que é  do José de Alencar, então depois de trabalhada a questão 

da poesia, ele vem trazer a prosa e na prosa ele fala da questão da 

“Senhora”, da “Aurélia”, e propõe que você faça um comparativo, entre a 

figura da “Aurélia” com a música da “Amélia”, então ali o aluno já pode 

perceber como a mulher [...] que havia uma diferença entre o comportamento 

da mulher ou não, como que a mulher era vista pela sociedade e como ela é 

vista hoje; foi atividade que deu muito debate, e nós pudemos vir à sala do 

„Acessa‟, onde eles também [...]; eu trouxe músicas dos dias atuais, então nós 

fizemos uma comparação entre a mulher de 1860, com a mulher do século 

passado de 1950, com a mulher vista hoje, quais são os valores, o que se 

perdeu? Então isso foi interessante, além de perceber o vocabulário”. 

E1P2_ “Livros, livros da época [ainda estamos falando da literatura, não é?!] 

Então, livros, através da leitura dos livros, apresentação dos alunos, até 

mesmo a apresentação de trabalhos, falam a respeito dos livros, dando 

também a opinião deles, o que eles acharam [...], filmes, comparação entre 

estes e os livros, então a gente trabalha de diversas maneiras, pelo menos 

eu, que tenho curso de letras, então trabalho dessa maneira”.  

E1P3_ “Então, outro material que eu utilizo é o livro didático que nós temos 

aqui na escola, o „MAIA‟ volume único, eu acho muito bom esse livro; têm 
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outros livros meus também de gramática que eu utilizo, de Literatura, tem um 

livro que eu usei quando eu estudava de Literatura, que eu uso às vezes 

porque eu gosto dele, tem um do Faraco e Moura que eu usei no começo, 

quando eu comecei a ensinar aqui, eu adotei esse livro, muito bom também, 

sempre eu pego texto dele para dar interpretação de texto e tal, muito bom 

esse livro também, eu gosto muito do autor. Às vezes eu pego coisas na 

internet, letras de músicas mesmo, que o Caderno do Aluno mesmo sugere, 

sempre peço para a Coordenadora lá embaixo a internet, a gente leva os 

alunos para ver o vídeo, tira cópia da música e na volta dessa atividade eles 

cantam juntos”. 

E2P4_ “Os livros didáticos, todos os professores, eu acho que utilizam o livro 

didático, os livros de Literatura, todos, todos os alunos [...]. Outra forma de 

ensinar é, eu trago sempre na sala de leitura, no caso na sala de informática, 

eles sempre estão pesquisando alguma coisa, algum livro, algum autor, 

alguma obra, através dos filmes, eles também aprendem muito através dos 

filmes, como por exemplo, Clássicos da Literatura, como [...] às vezes até a 

escola recebeu, „ Grandes Sertões, Veredas‟, „Iracema-José de Alencar‟, e eu 

sei, eu vejo como surge o efeito a utilização do vídeo, porque às vezes, tem 

gente que é só sinestésico, tem gente que é só auditivo, tem gente que 

precisa de tudo, então quando você vê,  quando você ouve, fica mais fácil 

para você aprender”.    

E3P5_ “Então, o livro didático eu costumo dar através de pesquisa, a gente 

orienta a estar pesquisando a fonte, estar estudando, fazendo algum trabalho 

para estar utilizando também. Então, conhecimento a mais para eles, mas 

não é sempre que vou utilizar. É difícil ministrar o tempo também”. 

 

 

 

C) Dê sua opinião sobre a impotancia dos seguintes aspectos durante 

suas aulas: 

_Saber de cor nome de autores, obras e datas 

E1P1_ “Eu acho importante falar deles, eu acho que isso tem que ser dito, 

mas não precisa ser memorizado datas, porque isso aí não vai fazer tanta 
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diferença, eles têm que entender uma referência no tempo e no espaço, o 

que estava acontecendo naquele século, quais eram os autores que 

conseguiram enxergar aquilo de forma diferente, e como é que eles 

colocavam isso dentro do texto, qual era a ideia que eles tinham e como que 

eles conseguiam colocar aquilo dentro do texto, essa é a importância”. 

E1P2_ É o que eu estou falando para você, a gente lê, procura dentro do 

Currículo um texto já passado, com o presente, procura filmes, livros e tenta 

passar para eles, aquilo que a gente viu,  o básico da literatura [...]. Eu não 

sou muito assim de ficar guardando datas [...]. Para mim o aluno, ele tem que 

saber pelo menos o básico ali, a questão de datas, assim, saber de cor o 

nome de autor, a pessoa quando ela é muito cobrada, então aquilo o aluno 

vai saber na hora, depois ele esquece, mas não é uma coisa assim que ele 

vai precisar, a gente tem que passar pra ele que não precisa saber do que o 

autor morreu, como, tudo na vida dele; para mim não, acho que eles mesmos 

através da pesquisa, eles vão buscar, e aquilo que interessar para ele, ele 

guarda, mas na minha aula eu não faço questão de ter que saber, aí vai 

depender do aluno”. 

E1P3_ “A gente não sabe de cor tudo, mas têm coisas que a gente tem que 

saber, tem que saber a sequência dos períodos literários, os principais 

autores, as principais obras, data eu não lembro de todas de cabeça, tem 

coisa que eu lembro de tanto trabalhar com o Ensino, fui decorando; mas 

assim eu acho que os períodos, as sequências deles, as principais 

características de cada um, principais autores, as obras mais importantes, 

esses a gente tem que saber, porque às vezes o aluno pergunta e se o 

professor não sabe, parece que ele está despreparado, esse eu acho 

interessante, mas data assim, eu lembro muito de século,‟ isso aqui‟, eu 

comentava com eles: „é Romantismo, começo do século XIX, a primeira 

metade; Realismo segunda metade, eu acho muito mais fácil eles se situarem 

pelo século do que por datas de ano, „ano tal, ano tal‟, acho que no século 

você tem mais lembranças de que períodos literários: Trovadorismo, 

Humanismo, „ah, Idade Média‟ [...]então eu acho mais fácil”. 

E2P4_ “Não, não é importante, o que é importante realmente é você colocar 

as obras, colocar o tema das obras. Eu sei o nome dos autores, eu sei, eu 
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cobro dos meus alunos? Não, de uma maneira que irá prejudica-los na prova, 

eu quero saber o que eles entenderam da obra, o que eles entenderam do 

Romance, às vezes identificar, como eu falei, no Vestibular eles têm: 

„Identifique a Obra e o autor‟; se eles não souberem o autor, não souberem a 

Obra, prejudica até [...] quando eles pedem para relacionar qual a escola 

literária, qual é a época; se eu sei o autor eu sei de que época que é, e fica 

mais fácil dele entender o que está sendo colocado”. 

E3P5_ “Olha, não gosto, acho assim, eu sou mais ele entender o período 

literário, tipo de característica, como os autores pensavam, como eles 

expressavam sentimentos, emoções, a questão da sociedade, eu não me 

apego a nomes e datas”. 

E4P6_ “Livro didático, filme, às vezes tem propósitos de filmes lá que eu não 

consigo, eu não tenho, o acervo a escola não tem. Tem alguns que eles 

mandam, a Educação manda justamente para poder trabalhar junto com a 

proposta [...]”. 

E5P7_“Livro didático, a internet a gente pesquisa [...] revistas, jornais [...] 

então de tudo um pouquinho”. 

 

 

_Saber a devida sequência das estéticas literárias (Barroco, 

Arcadismo...) e as características de um autor ou de um período literário 

 

E1P1_ “Então, é como eu falei, as nomenclaturas, elas são importantes, mas 

elas não podem ser limitadas, eles têm que ter dentro da mente deles uma 

sequência do tempo e do espaço, eles têm que entender o que é que estava 

acontecendo no mundo, as transformações que o homem foi tendo e que 

receberam nome; Por que Romantismo? O que estava acontecendo no 

mundo, na época? Quais eram as lutas? O que que o homem estava 

buscando naquela época? É essa a concepção que a gente tem que dar para 

eles e não fazê-los decorar, porque aquilo é importante decorar, não, esses 

são sentimentos, uma elaboração do conhecimento, entre eles, para que eles 

entendam que aquilo tem um sentido, até para eles entenderem os dias de 

hoje, que o passado se faz possível no presente”. 
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E1P2_ “Olha tem necessidade sim, porque uma coisa vai puxando a outra, 

agora não adianta você saber uma coisa lá de trás se você não sabe o 

começo aqui, então na verdade tem que saber da história da literatura sim, eu 

defendo esse ponto, e são fases que os autores passam da literatura, e os 

alunos têm que saber, da onde começa, o porquê daquilo, o que que 

aconteceu em outro período, de um espaço para o outro [...], então tem que 

saber a sequência. [...] (O professor) tem que mostrar que aquele texto ou 

aquilo que está no Caderno ele vem, da onde ele vem, porque que ele veio, 

para ele entender essa sequência”. 

E1P3_ “Eu acho que o professor, ele tem que saber, você não precisa cobrar 

isso de cor do aluno, mas o professor  tem que saber”. 

E2P4_ “Não, não cobro isso deles, a apostila não cobra, contanto que eles 

aprendam, por exemplo, tinha um jogo de palavras, tinha o lúdico, o que seria 

consecutivo, o que não faz parte do Barroco, para mim é o suficiente; não 

precisa assim, que ele saiba que primeiro começa o Trovadorismo, 

Humanismo, Renascimento, não precisa, depois vem para o Brasil, eu nem 

cobro isso deles, mas para ensino de Literatura, eu sei que o Currículo não 

[...], eu sei que quem montou o Currículo, nossos orientadores, eles não são 

favoráveis à questão de se trabalhar com linearidade, de maneira linear, mas 

é como eu falei, porque antigamente nós tínhamos alunos aqui que não 

tinham intenção nenhuma de fazer Faculdade, então para eu trabalhar dessa 

maneira estaria tranquilo, eles não iam cobrar isso de mim, só que agora eles 

mudaram, eles querem fazer Vestibular, eles querem trabalhar, então fica 

difícil, é como eu falei, tenho que dar aula extra”. 

E3P5_ “Não também, tanto que o Caderninho, ele é bem livre nesse sentido, 

também ele não cobra muito, isso ele deixa assim [...] mas essa questão de 

entender mesmo, e mescla uma coisa com a outra, às vezes volta lá no início 

da literatura, mesmo estando lá no 2º, 3º ano”. 

E4P6_ “Para eles saberem eu tenho que falar, me aprofundar um pouquinho, 

falar da vida deles, o contexto social que eles viveram, o salto político [...] a 

gente não tem isso de ficar ensinando como ensinava antigamente [...]”. 

E5P7_ “Olha, as datas têm importância, para ser um guia para você saber o 

contexto cultural da época, lembrar mais ou menos para aquele período o que 
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estava acontecendo [...],então eu acho importante estudar[...] o século pelo 

menos [...]. A obra vai refletir o quê? O período da história, e os autores eu 

acho que é fundamental você saber[...]. O Currículo fala tudo isso, que não é 

que é proibido decorar, não é isso, tem coisas que infelizmente tem que 

decorar[...]”. 

 

_Reconhecer nos textos as características de seu período literário 

 

E1P2_ “Tem, porque se ele não compreender como é que ele vai continuar 

no seu tempo”. 

E1P3_ “Eu acho importante também para você perceber a que período 

pertence cada texto”. 

E2P4_ “Resposta subtendida” 

E3P5_ “ Isso é muito importante, ele tem que ler e, pelo menos saber se é do 

Romantismo, se é da fase do Quinhentismo do descobrimento do Brasil, lá 

dos Jesuítas. Então, mesmo no Quinhentismo a gente procura trabalhar aqui, 

melhorar, saber o texto Romântico, Modernismo, Simbolismo e para pôr as 

características”.   

E4P6_ “Então, era interessante como antes era assim, é eu não penso que 

seria tão importante esse assunto, mas o contexto histórico sim, para eles 

entenderem o que aconteceu naquela época, porque eles escreveram aquele 

texto, porque eles se inspiraram para escrever a poesia [...]”. 

E5P7_ “De cor não, ele tem que saber, conhecer o período histórico [...]dentro 

da Literatura, para ele saber como era o período[...]. Ele ter a noção pelo 

menos do que viu”. 
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_Compreender as relações dos textos literários com o contexto  em que 

foram criados 

 

E1P2_ “Isso ainda é o que nós temos tentado, insistido, temos tentado 

através de pesquisas, tanto com letras de música, [...] então a gente vai 

fazendo um apanhado daquilo que dá certo, dos que eles gostam, porque nós 

temos que buscar o que aluno gosta”. 

E1P3_ “Isso é importantíssimo, principalmente quando é a Literatura de 

denúncia social, como esse livro „Os Sertões‟, as poesias abolicionistas de 

Castro de Alves, você tem que fazer a relação do momento histórico e 

daquele texto, para eles entenderem a importância do texto inclusive, porque 

eles foram importantes para época”. 

E2P4_ “Isso é importante, eles saberem o contexto de quando uma Obra foi 

criada, porque às vezes você pode identificar até, ou você pode reconhecer 

até o porquê tal tema está sendo explorado ou abordado nessa época, então 

é importante para você, saber o contexto. Cobrar na prova? De jeito nenhum, 

mas é passado para eles”. 

E3P5_ “Isso, muito importante saber que o momento histórico ali está no 

texto, o que estava acontecendo na sociedade, estavam pensando e o autor 

joga na obra dele, que a gente, a gente consegue entender um pouquinho o 

que se passava afinal”. 

E4P6: “[...] para se entender todo o contexto que a gente vive hoje, sócio, 

político, econômico e financeiro, você tem que saber um pouco do que já 

passou no Brasil [...]”. 

E5P7: “Muito bom, porque eu sei que algumas obras já estão sendo 

reescritas dessa forma [...] porque tem coisas que nã mudam, algumas coisas 

sim e outros valores, não [...]”. 
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_Relacionar o texto literário com a atualidade 

 

E1P3_ “[...] A gente estava vendo, por exemplo, no 3º Ano, o livro „Capitães 

de Areia‟ e tinha um texto lá [...], e uma das questões finais, que tinha na 

questão do livro mesmo, era se essa realidade, se ela existe hoje em dia no 

país, então daí, eu fui perguntando para eles, e eles foram dando respostas 

para mim: „Ah existe Dona, porque ainda tem crianças abandonadas‟; eu falei: 

„Então, esse livro foi publicado na época de Getúlio Vargas, tanto é, que a 

primeira edição foi queimada, porque eles não queriam que denunciasse essa 

realidade‟; então eu falei: „ele denunciou isso naquela época‟; parece quem 

em mil novecentos e trinta, trinta e alguma coisa; eu falei: „[...] isso existe 

ainda, e piorou nos grandes centros, nas grandes cidades, São Paulo, Rio de 

Janeiro, você vê aquele bando de criança na rua, usando droga, pedindo 

dinheiro em semáforo, mudou?‟; „Ah não mudou Dona, só piorou!‟; „Então, 

olha como tem relação aquilo lá de trás com o atual‟. Então essa ponte tem 

que ser feita, principalmente esses textos que falam dessas características 

sociais”. 

E2P4_ “É importantíssimo. É muito importante, porque quando você 

relaciona, às vezes tem temas que são universais, e que da maneira como for 

trabalhado, tudo bem a linguagem é um pouco diferente, por exemplo, a 

linguagem do século XIX não é como a linguagem de hoje em dia, a 

linguagem atual, mas  

E3P5_ “Então, muitos textos [...] há vários séculos atrás, ele não deixa de ser 

atual. Ele fala sobre temas: o amor, a questão do preconceito, do racismo, 

tudo. Mesmo antigamente a gente tinha isso, e os textos mostram e os alunos 

conseguem sim ler e perceber que ainda acontece isso hoje em dia”. 

E5P7_ “É fundamental”. 
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_Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e interpretar 

textos literários 

 

E1P3_ “É, eles têm que fazer a ligação, de um período para o outro inclusive, 

por exemplo, um período „Simbolismo‟, ele volta lá nas características do 

„Romantismo, que é um período bem para trás dele, então se ele não 

conhece esse período aqui, como é que ele vai entender que aquele está 

voltando lá para trás, ele tem que entender, eu falo: „olha, está resgatando 

características lá de trás que aparecem de novo aqui, então ele tem que fazer 

essa ponte”. 

E3P5_ “É importante, eu sempre trago folhas impressas, para ler, interpretar o 

conteúdo, que às vezes não está ali no Caderninho do aluno”. 

 

 

D) Comente sobre o uso das obras literárias em suas aulas 

 

E1P1_ “Quando eu pego, por exemplo, o 1º Ano do Ensino Médio, onde eu 

vou começar a discutir a literatura, eu já não começo mais com as Cantigas 

Trovadorescas, porque está distante do mundo dos alunos, eles não 

conhecem literatura o suficiente para que eu entre direto no Trovadorismo, 

essa é a grande diferença do Currículo de hoje. O Currículo de hoje, dentro 

do Caderno do Aluno, ele está um pouco mais adequado a realidade dele, 

uma linguagem mais próxima e que não impede o brilhantismo da literatura, 

porque nós trabalhamos com Fernando Pessoa, nós trabalhamos com Mario 

Quintana, então o texto continua sendo um texto literário, só que não é um 

texto tão distante, para depois você dar, por exemplo, no 1º Ano,  agora que 

eu estou falando de o Trovadorismo com eles, agora que eu estou falando de 

Camões, no primeiro semestre o tempo todo eu apresentei a eles os Gêneros 

Textuais e fui dando a eles oportunidades  de eles conhecerem alguns 

autores, para depois eles entenderem quem eram esses outros autores mais 

antigos, mais clássicos, que ficaram lá na antiguidade”. 



 

 

153 

 

E1P2_ “Fiz um trabalho esse ano com o 1º Ano, porque é muito difícil, se nós 

formos ver bem, esse livros didáticos, tem histórias ali que estão muito 

„gastas‟, os alunos não gostam, não gosta daquilo, a maneira de falar, então 

eu, esse ano aqui eu peguei o livro do „Pagador de Promessas‟ fiz a leitura, 

como aqui na escola Cel. Eugênio temos vários livros, desses assim [...] 

distribuí o livro, uns ficaram em duplas, outros em trios e distribuí as falas, aí 

foram assim criando gosto pela leitura, eu iria fazer uma aula por semana, só 

que eles gostaram tanto daquilo, que eles queriam saber o que ia acontecer, 

então a hora que eles me viam chegando, eles queriam o livro para fazer a 

leitura, e o que que aconteceu?, tive que fazer a vontade deles, porque daí eu 

não conseguia tornar à aula, porque eles queriam o livro [...] só que deu certo 

a leitura, depois o que que aconteceu? Aí fiz, aproveitei quando acabaram o 

livro, aí foi passado o filme, foi onde eles fizeram a comparação, teve a 

opinião, do que eles gostaram [...]”. 

E1P3_ “Eu gosto muito de trabalhar com os alunos assim: lendo os textos que 

tem no livro didático ou no Caderno do Aluno também tem bastante, textos 

literários; no 2º Ano, na 2ª Série do Ensino Médio desse ano, quando a 

gente estava vendo o Romantismo, eu dividi a sala em grupos, e pedi 

para cada grupo pesquisar um autor, e três tipos de poemas diferentes 

de cada [...], porque nós tínhamos os poetas no Romantismo, daí eles 

fizeram o trabalho impresso, e apresentaram para a sala; e o 3º Ano, eu 

fiz agora no último bimestre, eu dei um autor para cada aluno, que eles 

iam pesquisar a biografia, características desse autor e uma obra de 

cada autor, por exemplo, eu dei Jorge Amado para um aluno e para ele 

falar sobre o país do carnaval, que é um dos primeiros livros dele, só 

que aí eu não pedi nada escrito, eles foram apresentar na sala de 

multimídia. Cada grupo pesquisou aquele autor e aquela determinada 

obra, daquele autor, daí eles falaram sobre o autor, da biografia dele, 

daí falaram sobre a obra, dos personagens, das características, 

apresentaram na sala de multimídia, usando o recurso do „datashow‟, 

ficou muito bom, agora teve um grupo que se superou, eu dei para eles 

falarem sobre o João Cabral de Mello Neto, „Morte e Vida Severina‟, 



 

 

154 

 

eles fizeram uma representação, primeiro eles explicaram quem era o 

autor e falaram sobre as obras, daí eles fizeram uma representação do 

texto, caracterizados como aquele pessoal e tal, pegaram uma boneca 

dessas da Emília grande, para fazer que era o morto dentro da rede, 

ficou muito bacana, foi surpreendente, foram além do que eu tinha 

pedido, porque eu não tinha pedido isso, dar imaginação a eles, teve 

um outro grupo que fez um jogral, ficou bacana também, então eles 

gostam dessas atividades, que eles podem protagonizar. Eles falaram 

que adoraram: „olha Dona, eu também adorei a experiência‟; mas eu 

sempre, trabalho muito com seminário e paródia, eles adoram fazer 

paródia, então eu pego esses textos que já são mais conhecidos, 

Canção do Exílio, por exemplo, e eles fazem uma paródia, eu corrijo o 

texto; primeiro eu oriento o que  que é a paródia e tal, leio o texto, 

interpreto, daí eu peço para eles fazerem, geralmente a paródia, aí eles 

devolvem o texto, eu corrijo e devolvo para eles, daí eu peço para eles 

passarem em um cartaz, daí a professora de Artes entra junto comigo, 

daí eles passam o texto no cartaz e fazem uma representação do que 

ele está falando naquela paródia, eu falo para eles: „peguem um tema 

da atualidade, pode ser político, social, pode ser do Brasil ou fora do 

país, pode ser de esporte, de arte, de violência, de educação, o que 

vocês quiserem‟, então cada um escolhe seu tema e faz a paródia em 

cima, eles adoram a paródia, ainda mais que depois vai expor, eles 

gostam de paródia”. 

E3P5_ “Isso, trechos, obras, que procuro trabalhar com eles”. 
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E) Comparando o atual Currículo da SEE-SP com os PCN e, com as 

Propostas Curriculares que o antecederam, comente as mudanças 

mais importantes. Fale também das lacunas quem em sua opinião 

ainda persistem  

 

E1P3_ “Nem me lembro direito dos PCN, já faz tanto tempo, viu. Olha, eu 

acho que a principal mudança foi você dar enfoque mais nessas atividades 

diversificadas. Nós aqui, eu falei que vou falar mais na Área de Língua 

Portuguesa, porque a gente trabalha muito em conjunto, a gente sempre 

procurou fazer atividade diversificada, mas a gente sabe que tinha muito 

professor que ficava só preso em livro didático e não saía muito disso. Eu 

ainda uso bastante o livro didático, ainda uso bastante a lousa como recurso, 

eu acho que ainda sou bem tradicional, mas eu acho que você tem que fazer 

uma meta, porque se você for querer dar uma aula todo dia, por exemplo, na 

sala de multimídia, vira banalidade e perde a graça, então é um recurso que 

eu acho que você tem que usar de vez em quando, como uma parte 

diversificada, porque o que é feito no dia-a-dia não é mais diversificado, você 

usar uma sala de vídeo, você usar uma sala de multimídia, você usar uma 

sala de informática ou uma biblioteca, é uma coisa que você vai uma vez por 

semana, de cada quinze dias, no dia-a-dia você está dentro de sala de aula, 

dá para fazer coisas diversificadas dentro de sala de aula inclusive; mas eu 

acho que nesse ponto tirou um pouco esse „gesso‟, porque era bem 

„engessado‟, muitos professores ainda eram bem „engessados‟, mas eu acho 

que para mim não teve mudanças radicais, teve uma evolução, não tem nada 

perfeito, tudo depende da realidade de cada sala que a gente pega, é o que 

eu falei, quando eu analiso o que eu trabalho com o Ensino Médio, os três 

anos do Ensino Médio, eu acho o material do 1º Ano melhor que do 2º e do 

3º, então para mim é assim, o do 1º Ano muito bom, o do 2º é bom e do 3º eu 

acho que falta bastante coisa, sempre assim tem que enxertar bastante, mas 

não é um material ruim, eu acho que falta um pouco, principalmente no último 

Caderninho do Aluno, tem coisa legal, tem coisa interessante, tem bastante 

atividade que é de diálogo com o aluno que eu acho importante, mas nada é 

perfeito, mas eu acho que é um material que tem um algo bom [...] é um 
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material de apoio, não é uma coisa que você tem que utilizar única e 

exclusivamente ele, isso eu não acho. Eu acho que você tem que enxertar e 

essa é uma orientação que a gente tem, quando nós vamos em OTs, 

inclusive, da nossa ATP, que você deve usá-lo, é para usar, mas que a 

qualquer momento que você ache que precisa usar o livro didático ou fazer 

uma pesquisa na internet, na sala de computação, você vai e recorre a esse 

outro recurso [...], ele não é uma apostila, não é que nem em escola particular 

que você sempre tem uma apostila e só usa a apostila, eu nunca trabalhei em 

escola particular, mas eu acho que eu não conseguiria trabalhar só com um 

material didático, não faz parte do meu[...] eu quero fazer uma coisa diferente, 

já pensou usar uma apostila, todo dia, todo dia[...]. Eu acho que para mim não 

teve assim mudanças radicais, teve avanços, teve umas melhoras, teve 

coisas que eu não concordei muito também, mas eu acho que tudo tem que 

ser assim pesado, adaptado para cada realidade e o que você acha que está 

faltando, você tem livro didático na escola que você usa, você tem outros 

recursos que você utiliza, vai de acordo com o professor também e da 

experiência que ele tem também, para um professor que tem pouca 

experiência, é mais difícil, eu acho, porque se eu estivesse começando agora 

e pegasse o Caderninho na mão, eu acho que eu seria uma daquelas que 

teria que seguir só o Caderninho, não sei, porque quando a gente inicia não é 

fácil, mas eu acho que até para quem inicia é mais fácil ter esse material na 

mão, a partir dele você pode deslanchar, porque quando a gente iniciava a 

anos atrás, a gente iniciava que nem de paraquedas, não tinha assim, caia de 

paraquedas, porque aqui tem até o planejamento da sala, a gente não 

aprende isso na faculdade, você entra numa sala de aula, às vezes tem 

aquele nervoso, de não ter aquela autonomia, aquela segurança e você tinha 

que fazer tudo sozinha, agora já vem tudo pronto praticamente assim , então 

eu acho que para quem está iniciando fica até mais fácil, só que você não 

pode se prender só a ele, mas o próprio Caderno do Aluno ou do Professor, 

ele vem assim: „consulte o livro didático para ter tal complemento‟; vamos 

supor, não lembro se tem isso mas, você está vendo as regras, daí pede para 

o professor pegar o livro didático, pedir para  os alunos pesquisarem uma 
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gramática ou um livro didático sobre aquele assunto, então ele mesmo sugere 

isso, ele mesmo mostra o que precisa para o curso”. 

E3P5_ “Pelo visto, não teve muita mudança em relação ao currículo anterior, 

e agora são só outras atividades direcionadas de outra forma, que muitas 

vezes a gente tem que acrescentar, trabalhar”. 

 

 

8) O Currículo e a Percepção do professor sobre as mudanças no seu 

trabalho 

A) Qual o balanço que você faz das mudanças ocorridas entre a 

implantação do Currículo Oficial a partir de 2008 até o presente? 

 

E1P2_ “Agora [...] no começo foi assustador, porque como já foi comentado, 

não sabíamos como fazer, por onde começar, o que trabalhar, nós que 

éramos acostumados ao PCN, de repente [...] foi assustador, [...] eu vou falar 

por mim, eu não sabia mais trabalhar, eu não sabia mais dar aula, só que 

depois, conversando com outros professores, estavam todos na mesma 

situação, e no entanto agora, agora que nós estamos começando a 

„engrenar‟, dentro do que eles querem, até agora talvez até eles estejam 

vendo, o que eles querem, porque na verdade nem eles sabiam o que eles 

queriam”. 

E1P3_ “Então, no primeiro momento em que ele apareceu, eu acho que teve 

muitas resistências por parte de alguns professores, em Língua Portuguesa, 

eu não tive muito essas resistências, porque ele mais ou menos se casou 

com o que a gente já trabalhava, alguma coisa mudou, que nem eu falei 

dessa coisa do espiral; agora eu vejo muito o pessoal de Exatas, eles têm 

muita dificuldade, porque Exatas já é como o nome diz exata, então eles 

falam que o Caderninho do Aluno, ele é muito falho, que ele não traz 

determinados conceitos, se bem que para mim, não traz o conceito eu vou,  

pego o livro didático e uso com eles, mando os alunos pesquisarem na 

internet, mas eu vejo mais reclamação do pessoal de Exatas, nesse ponto; 

agora em Língua Portuguesa, eu nunca vi assim grandes reclamações a 

respeito, às vezes a gente fala que [...], o que eu ouço todos os professores 
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falarem é que você não pode se prender só a ele, isso sim, que é o que eu já 

falei também, eu não me prendo, mas eu acho que esse período foi um 

período de adaptação, agora todo mundo já está acostumado com o material, 

porque tudo o que é novo, às vezes causa espanto, estranhamento. Eu acho 

que a maioria já se adaptou a ele, que nem eu falei, às vezes o professor não 

muda muito, muda algumas [...] eu mesmo, tem [...] dependendo da Série, do 

Caderno do Aluno, eu uso algumas atividades, quando eu comentei isso com 

a minha ATP, ela: „ai, você não pode pular atividade‟, tem atividade que eu 

pulo, porque, às vezes, você nem dá conta da matéria, do conteúdo naquele 

bimestre, às vezes, tem feriado naquele dia e você tinha duas aulas com 

aquela sala, você acaba tendo que fazer uma escolha, então o que que eu 

olho? „Ah, eu acho que tal e tal atividade é mais importante‟, eu uso meu 

critério, então eu acho que, às vezes, o professor tem receio de fazer isso e 

não gosta do material”. 

E2P4: “As mudanças, elas foram muito „enfativas‟, a aprendizagem, ela teve 

uma melhora que a gente vê [...] nas nossas avaliações externas,  eles 

progrediram [...] eu creio que é por causa do Currículo[...] esse Currículo, ele 

é a base, ele dá um norte, ele ajuda”. 

E3P5_ “Eu acho que a implantação do currículo, ela foi importante, bem, 

pense pelo lado positivo, o que eu não gosto é em relação ao Caderninho, 

acho que pode ser melhor elaborado, com escolhas de outros textos, outras 

músicas, que adequem mais ao interesse dos adolescentes e a questão de 

ter o gabarito na internet, tem aluno que copia a resposta, não lê, ele copia. 

Entrega em ordem: „Está respondido, minha parte eu fiz!‟”. 

E4P6: “Bom fica mais fácil da gente trabalhar no sentido de praticidade [...] eu 

não vejo dificuldade em trabalhar o Caderno do Aluno, a gente sabe que não 

é perfeito, ele não é perfeito, mas eu posso melhorar enquanto professora 

[...]”. 
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B) Que tipo de contribuição essas mudanças deram à prática do 

professor? 

 

E1P1_ “Eu acho que me orientaram, que eu devo, primeiramente trabalhar o 

texto, a linguagem dentro do texto, me preocupar mais com isso e fazer 

associações da linguagem com os diversos tipos de textos e não só o texto 

escrito, mas o texto oral, o texto em forma de quadros, imagens; mostrar para 

o aluno que existe um significado e uma intertextualidade, que possa associar 

o conhecimento, essa que é a grande mudança, que o conhecimento não é 

fragmentado, e que através da palavra ele pode ampliar seu conhecimento de 

mundo, então a Língua Portuguesa, ela é o carro-chefe, para que ele possa 

ter o acesso aos outros conhecimentos, então se eu tenho essa visão de 

mundo enquanto professora, que é através dos textos que o aluno vai 

aprender, através da palavra, eu tenho que focar dessa maneira, daquilo que 

eu tenho que ensinar; então mostrar para ele que ele tem que se apropriar da 

palavra, para ele poder compreender o mundo”. 

E1P2_ “A mudança para o novo, tem que se adaptar, nós somos obrigados a 

se adaptar, ou nos adaptamos com o novo ou „caímos fora‟”. 

E1P3_ “Bom, em Língua Portuguesa a gente já trabalhava, em um sistema 

assim, não vou dizer igual ao Caderno do Aluno e do Professor, mas que já 

estava assim, encaminhando para isso, lógico que tem algumas atividades, 

que o aluno até descarta, ficam muito repetitivas, às vezes, tem duas 

atividades muito semelhantes, o próprio aluno enjoa, mas tem muitas 

atividades interessantes, então é o que eu falei, vai do bom senso do 

professor, eles falam que você não pode pular nenhuma atividade porque 

cada uma prioriza determinadas habilidades e competências, mas, às vezes, 

você dá uma outra, um outro exercício, um outro texto de um livro didático, 

por exemplo, que vai fazer o mesmo efeito e não vai ficar tão repetitivo, então, 

tudo vai de dar um jeito, agora, parte do professor, quando o professor 

conhece bem o conteúdo, conhece bem o assunto, eu acho mais fácil para 

ele poder fazer esse tipo de escolha, quando o professor não conhece, às 

vezes, ele fica com receio de pular uma atividade realmente e prejudicar”. 
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E2P4_ “Então, essas mudanças, elas serviram de base, de alicerce e fizeram 

com que o professor tivesse que correr atrás [...] essas mudanças foram 

significativas nesse sentido [...] o Currículo melhora a qualidade de ensino”. 

E3P5_ “Na realidade, eu acho assim que a prática nossa não mudou muito, 

pode ter direcionado um pouco o trabalho, mas o professor que trabalha, ele 

vai continuar trabalhando, ele vai adequar as aulas [...]”. 

E5P7_ “Para mim as coisas mudaram um pouco [...] e quando veio o 

Caderninho e „coisa e tal‟, eu consegui assim pensar e começar a pensar 

diferente, e trabalhar com o aluno”. 

 

 

 

 

 

 

 


