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RESUMO 

 

A apropriação da Proposta Curricular do programa “São Paulo faz escola” na prática escolar 

dos professores da disciplina de Língua Portuguesa é o foco da análise desta pesquisa que tem 

como objetivo apreender qual a compreensão daqueles professores acerca dos princípios e 

fundamentos norteadores da Proposta Curricular e identificar mudanças na sua prática docente 

advindas da implementação do referido programa. A pesquisa de campo se deu em uma 

unidade escolar da rede estadual na capital paulista que atende apenas o ciclo II do Ensino 

Fundamental. Realizamos entrevistas semi-estruturadas com cinco professores da disciplina 

de Língua Portuguesa e com o coordenador pedagógico, além de observações não-

estruturadas dos HTPCs e dos momentos informais na sala dos professores. Em um primeiro 

momento, abordamos a delimitação das diferentes etapas do processo de desenvolvimento do 

currículo, propostas por Sacristán (2000) e adotadas no percurso teórico-metodológico desta 

pesquisa, por considerar as dimensões política, social, econômica, cultural e administrativa da 

elaboração do currículo prescrito, incluir a apresentação deste aos agentes escolares, sua 

ressignificação e modelação pelos professores, até se apresentar como currículo em ação na 

prática docente, sempre mediado por condicionamentos escolares. A seguir, discutimos o 

programa “São Paulo faz escola” a partir de seus documentos, seus mecanismos de 

implementação e controle e dos princípios e fundamentos teóricos que este expressa. 

Apresentamos 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. Partindo da 

caracterização da unidade escolar como contexto das práticas docentes, no terceiro momento, 

analisamos os mecanismos de controle da reforma e a compreensão dos professores de Língua 

Portuguesa dos fundamentos teóricos da proposta curricular, segundo as falas dos professores 

e do coordenador pedagógico, à luz das categorias apropriação e objetivação e continuidades 

e mudanças.  

 

Palavras-chaves: Proposta curricular do programa “São Paulo faz escola”; Apropriação e 
objetivação; Prática escolar.  



ABSTRACT 

 

The appropriation of the Curricular Proposal of “São Paulo faz escola” program into the 

Portuguese teachers’ school practice is focus of the analysis in this research, aiming to 

apprehend those teachers comprehension about the principles and fundaments guiding the 

Curricular Proposal and also to identify the changes in their teaching practice due to the 

implement of the program mentioned. The field research took place at state school unit in São 

Paulo state capital that serves only the ciclo II of Ensino Fundamental. Semi-structured 

interview were held with five Portuguese teachers and with the pedagogical coordinator along 

with non-structured observations of HTPCs and informal moments at the teachers room. At 

first we approach the different steps of the curriculum development as proposed by Sacristán 

(2000) and adopted in the theoretical and methodological course of this work because it 

considers the political, social, economical, cultural and administrative dimensions in the 

prescribed curriculum elaboration and it includes its presentation to the school agents, its re-

signification and modeling by them until it is presented as active curriculum in teaching 

practices, always mediated by school conditioners. After that, we discuss the Curricular 

Proposal of “São Paulo faz escola” based on its documents, its implementation mechanisms 

and theoretical principles and fundaments expressed in it. The Portuguese Curricular Proposal 

elaborated by the SEE-SP and Teaching Plans made by the investigated school’s teachers are 

presented with the purpose of identifying convergences and divergences from the prescribed 

curriculum. From the characterization of that school unit as the context of the teaching 

practice, in the third part of this paper, we analyzed this reform control mechanisms and the 

Portuguese teachers comprehension about the theoretical fundament of the Curricular 

Proposal based on the teachers and pedagogical coordinator reports, under the categories of 

appropriation and objectification and continuities e changes.  

 

Keywords: Curricular Proposal of “São Paulo faz escola” program; Apropriation and 
objetification; School practice. 
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Introdução 
 

 

 Este estudo se insere na dimensão curricular do projeto de pesquisa “A reforma da 

Educação no Estado de São Paulo e sua objetivação na prática escolar: dimensões curricular, 

avaliativa, gestionária e laboral”, em desenvolvimento na Linha de Pesquisa em Políticas e 

Práticas Educacionais (LIPPE) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Nove de Julho (PPGE – UNINOVE), coordenado pelos professores Dr. Miguel Henrique 

Russo e Dr. Celso do Prado Ferraz de Carvalho. Devido à extensão e amplitude da reforma 

em questão, este projeto está dividido em subprojetos que contemplam diferentes temáticas 

dentro das dimensões do currículo, da avaliação, da gestão e do trabalho docente1. 

 O referido projeto problematiza questões gerais de pesquisa2 sobre as reformas 

educacionais em curso no Estado de São Paulo e também aponta questões específicas acerca 

da dimensão curricular3; estabelece dois amplos eixos complementares de investigação, um 

sobre a compreensão e análise dos pressupostos e fundamentos destas reformas e o outro 

sobre sua objetivação nas escolas; e aponta como referencial as categorias teóricas de cultura 

e prática escolar. 

 Inserido neste contexto, e dentro de um recorte específico da dimensão curricular da 

reforma do ensino paulista lançada em 2007 pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (SEE-SP), o presente estudo tem como objeto de pesquisa a apropriação da proposta 

curricular do programa “São Paulo faz escola” para o ciclo II do Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio, na prática escolar dos professores da disciplina de Língua Portuguesa4. 

                                                            
1 Estes subprojetos estão sendo desenvolvidos por mestrandos, alunos de iniciação científica e pesquisadores do  

Grupo de Pesquisa em Políticas e Gestão Educacional  do PPGE – UNINOVE. Todos eles partem de premissas 
comuns estabelecidas pelo projeto maior, porém, cada subprojeto guarda as especificidades e as características 
metodológicas do tema e do objeto que aborda. 

2 Quais os pressupostos e fundamentos das reformas educacionais em curso no Estado de São Paulo? As escolas 
da rede estadual de educação concretizam as propostas contidas no programa São Paulo faz escola? Se o 
fazem, como tais propostas se apresentam na cotidianidade do trabalho educativo desenvolvido na instituição 
escolar? 

3 Quais os fundamentos da proposta curricular que implementa a reforma da educação em curso na rede estadual 
de ensino de São Paulo? Como a proposta de reforma, especialmente na dimensão curricular, foi apresentada 
aos docentes? Qual o grau de apropriação dos princípios da reforma pelos professores, segundo sua percepção 
e segundo a objetivação dos mesmos na prática escolar (docente)?  

4 A escolha pela investigação da objetivação da proposta curricular em uma disciplina específica parte da 
hipótese, levantada pelo projeto de pesquisa mais amplo, que possa haver diferenças significativas neste 
processo em função da área específica do conhecimento. 
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 Problematizamos de que modo os fundamentos e princípios inscritos nos documentos 

da Proposta Curricular da rede estadual paulista estão sendo apropriados, ressignificados e 

objetivados na prática dos professores de Língua Portuguesa; e que mudanças podem ser 

encontradas na prática escolar destes professores com a implementação da Proposta 

Curricular. 

 Em 2007, sete meses após o início da gestão do governador José Serra, que naquele 

momento dava sequência ao quarto mandato consecutivo do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) no governo paulista, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

então dirigida pela Professora Maria Helena Guimarães de Castro, lançou a Proposta 

Curricular para a rede estadual paulista, por meio do programa “São Paulo faz escola”. 

 A SEE-SP coloca este programa como uma das ações centrais da reforma educacional 

em curso no Estado ao anunciar que “a proposta curricular para Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, base comum para todas as escolas, representa um importante passo na 

implantação das dez metas prioritárias pela SEE para melhoria na qualidade de ensino[...]”. 

 Estas 10 metas5, de acordo com o programa de ação do governo do Estado de São 

Paulo, são: 

 

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados.  

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

3. Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio.  

4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de 

todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do 

Ensino Médio).  

5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas 

avaliações nacionais e estaduais.  

6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio com 

currículo profissionalizante diversificado.  

7. Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, com prioridade à 

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

8. Programas de formação continuada e capacitação da equipe.  

                                                            
5 Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/acoes/educacao/metas/ (acesso em 03.06.08)  
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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. 

 

 A SEE-SP também anunciou, naquele momento, 10 ações6 a serem implantadas para 

dar suporte ao Programa de Ação do governo:  

 

1. Implantação do Projeto Ler e Escrever  

• Universitários bolsistas atuando como professor auxiliar nas séries iniciais de 

alfabetização para apoiar o professor regente e aprimorar sua formação profissional no 

ambiente de trabalho.  

• Formação continuada dos professores dentro da própria escola com uso da 

tecnologia da informação.  

• Distribuição de material de apoio didático-pedagógico para alunos e professores.  

• Avaliação bimestral dos alunos.  

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

Grande São Paulo, e interior em 2009. 

2. Reorganização da progressão continuada  

• Implantação de ciclos de dois anos no primeiro segmento do Ensino Fundamental 

(1ª a 4ª séries) a partir de 2008.  

• Implantação de ciclos de dois anos no segundo segmento do Ensino Fundamental 

(5ª a 8ª séries) a partir de 2009.  

• Implantação do Boletim Eletrônico dos alunos, que poderá ser acessado pelos pais 

através da Internet, em setembro de 2007.  

3. Currículo e expectativas de aprendizagem  

• Divulgação das propostas curriculares e expectativas de aprendizagem para todas 

as séries e disciplinas do Ensino Fundamental e Médio em setembro de 2007.  

• Consulta à rede e capacitação dos professores de outubro a dezembro de 2007, 

com a utilização da estrutura da Rede do Saber.  

                                                            
6 Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/acoes/educacao/metas/acoes.htm (acesso em 03/06/08) 
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• Implantação das orientações curriculares no planejamento pedagógico de 

fevereiro de 2008.  

4. Recuperação da aprendizagem 

• Etapas de recuperação intensiva dos conteúdos curriculares fundamentais: ao final 

do 1º ciclo (2a série), ao final do 2º ciclo (4a série), na 8a série e no final do Ensino 

Médio. Implantação: 1º. Semestre de 2008.  

• Adoção de procedimentos, estratégias e ação didático-pedagógica focados na 

recuperação da aprendizagem e na aquisição de conteúdos e competências requeridos 

nas etapas seguintes da vida escolar. 

5. Diversificação curricular do Ensino Médio  

• A partir de uma base comum de conteúdos e competências, o estudante poderá 

optar por habilitações técnicas profissionalizantes. Implantação a partir de 2008.  

• Oferta, a partir de 2008, da modalidade “técnico em administração” em 20% dos 

cursos noturnos de Ensino Médio, em parceria com o Centro Paula Souza.  

• Parcerias com o setor privado para certificações parciais em computação e língua 

estrangeira.  

6. Educação de Jovens e Adultos 

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

regime presencial para os professores e semi-presencial para os alunos.  

• Organização da oferta no Ensino Médio com apoio do TELECURSO 2000 + 10 e 

do TELETEC, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Centro Paula Souza.  

• Oferta de exames centralizados por meio do ENCCEJA.  

• Parcerias com as prefeituras para oferta do nível I correspondendo ao primeiro 

segmento do Ensino Fundamental.  

7. Ensino Fundamental de 9 anos 

• Política de municipalização de 1ª a 4ª séries com controle de qualidade e 

supervisão da Secretaria de Estado da Educação, com vistas à implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos, em regime de colaboração com os municípios. 

Implantação a partir de novembro de 2007.  

8. Sistemas de Avaliação  
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• Realização, no próximo mês de outubro, do SARESP 2007 com avaliação das 

seguintes séries:  

- Ensino Fundamental (1a., 2a., 4a., 6a. e 8a. séries)  

- Ensino Médio: 3a. série  

• A avaliação externa das escolas estaduais (obrigatória) e municipais (por adesão) 

permitirá a comparação dos resultados do SARESP com as avaliações nacionais 

(SAEB e a Prova Brasil), e servirá como critério de acompanhamento das metas a 

serem atingidas pelas escolas.  

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

• Realização de programas de capacitação da rede para a participação no SARESP e 

na Prova Brasil, em setembro de 2007.  

• Capacitação dos professores para o uso dos resultados do SARESP no 

planejamento pedagógico das escolas em fevereiro de 2008.  

• Divulgação dos resultados do SARESP 2007 para todas as escolas, professores, 

pais e alunos em março de 2008.  

9. Gestão dos resultados e política de incentivos 

• Implantação de incentivos à boa gestão escolar valorizando as equipes.  

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

estabelecidas por escola.  

• Também serão considerados indicadores como a assiduidade dos professores e a 

estabilidade das equipes nas escolas.  

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

relação a ela mesma.  

• As escolas com desempenho insuficiente terão apoio pedagógico intensivo e 

receberão incentivos especiais para melhorarem seu resultado.  

• As equipes escolares que cumprirem as metas ganharão incentivos na 

remuneração dos profissionais.  

10. Plano de obras e investimentos 

• 100% das escolas com laboratórios de informática;  

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

• 100% das salas dos professores com computadores, impressoras e ambiente de 

multimídia;  
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• Atualização e informatização de todas as bibliotecas escolares.  

• Garantia de condições de acessibilidade em 50% das escolas para atender alunos 

portadores de necessidades especiais.  

• Construção de 74 novas unidades, e reforma e ampliação de 77 escolas (417 salas 

de aula).  

• Extinção das escolas com padrão Nakamura.  

• Recuperação e cobertura de 2.315 quadras de esportes.  

• Implantação de circuito interno de TV para segurança nas escolas. 

 

 Neste estudo do programa “São Paulo faz escola” como parte da referida reforma, 

adotaremos as etapas propostas por Sacristán (2000), apresentadas no esquema da página 12, 

com o objetivo de identificar nas suas diferentes etapas: elementos de apropriação e 

objetivação pelos docentes dos princípios e fundamentos desta política curricular; indicíos do 

modo como os condicionamentos escolares e os mecanismos de controle aparecem neste 

processo; e, as transformações que possam ter ocorrido na prática escolar em função desta 

reforma. Entendemos que ao fazer a síntese da análise da Proposta Curricular da SEE-SP e 

dos dados encontrados na pesquisa de campo poderemos avançar na compreensão do modo 

como esta reforma curricular vem sendo apropriada e objetivada pelos professores de Língua 

Portuguesa na escola. 

 O processo de desenvolvimento do currículo, proposto por aquele autor, considera as 

dimensões política, social, econômica, cultural e administrativa da elaboração do currículo 

prescrito, passando pelo modo como este é apresentado aos agentes escolares e por eles 

modelado, até se apresentar como currículo em ação na prática docente, sempre mediado por 

condicionamentos escolares. 

 Sacristán (2000) afirma que a importância de qualquer proposta curricular de 

modificação da prática educativa se comprova na concretização desta em situações reais. O 

currículo em ação, ao se expressar por meio de uma práxis, reflete a articulação entre teoria e 

prática, entre intenções e realidade, conferindo assim, seu significado último. “[...] É por meio 

dele [currículo] que se realizam basicamente as funções da escola como instituição” 

(SACRISTÁN, 2000, p.17). 

 Por meio de observações do cotidiano escolar, de entrevistas com docentes e 

coordenador pedagógico e dos documentos coletados na escola, buscamos, nesta pesquisa, 
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apreender qual a compreensão dos professores de Língua Portuguesa acerca dos princípios e 

fundamentos norteadores do programa “São Paulo faz escola” e identificar mudanças na 

prática escolar decorrentes da implementação desta proposta curricular. 

 Pesquisar o cotidiano escolar apresentou inúmeros desafios que se iniciaram já no 

primeiro contato com as unidades escolares. Ao todo, foram contactadas seis escolas da rede 

estadual paulista na zona oeste da capital, das quais duas preferiram não nos receber como 

pesquisadores e outras duas sequer ouviram nossa proposta de pesquisa.  

 Durante três meses, pudemos observar, com algumas restrições de horários, o 

cotidiano da sala dos professores de uma escola estadual que contemplava o ciclo II do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. Entretanto, antes que pudéssemos iniciar as entrevistas e as 

observações do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), a entrada de um novo 

diretor impossibilitou que déssemos sequência à pesquisa naquela unidade escolar. 

 Passado o desafio inicial de se encontrar uma escola para realização deste estudo, 

outras dificuldades foram surgindo e sendo superadas ao longo da pesquisa de campo: na 

coleta de dados, no levantamento e acesso aos documentos, nas entrevistas e nas observações. 

A unidade escolar que nos permitiu a realização deste trabalho atende apenas ao Ensino 

Fundamental II, o que nos levou a alterar nossa proposta inicial de coletar dados em uma 

escola que atendesse também ao Ensino Médio. 

 Após o contato inicial com o diretor da Escola Estadual “Virgílio Assunção”, nossa 

presença foi autorizada na unidade escolar nos horários de HTPC, momento em que além das 

observações, as entrevistas com os professores de Língua Portuguesa deveriam ser realizadas. 

 Durante dois meses observamos semanalmente os HTPCs e as interações dos agentes 

escolares na sala dos professores. No primeiro mês de observação dos HTPCs, nossa presença 

foi bastante questionada pelos professores e vista com desconfiança pelos gestores, que em 

alguns momentos pediam a nossa saída da reunião para tratar de “assuntos internos da 

escola”. Mesmo assim, pouco a pouco foi possível estabelecer certa relação de confiança com 

os docentes de Língua Portuguesa e, principalmente, com o Coordenador Pedagógico, o que 

facilitou o acesso à escola em outros horários, o levantamento dos documentos e registros da 

unidade e, principalmente, a nossa presença nos HTPCs. 

   Realizamos no mês subsequente, observações não-estruturadas dos HTPCs e dos 

momentos informais dos docentes na sala dos professores, delimitando o foco das 

observações nas relações sociais, nas formas de fazer e pensar dos sujeitos da escola, com o 
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objetivo de nos aproximarmos um pouco da cultura da escola. As anotações de todo o período 

em que observamos o cotidiano da escola nos permitiram caracterizar a unidade escolar e 

tecer alguns comentários sobre sua cultura e sobre determinadas permanências em suas 

práticas escolares. 

 Segundo Vianna (2007), este tipo de observação propicia a possibilidade de 

aproximação da cultura dos sujeitos e a delimitação do conteúdo a ser observado minimiza as 

dificuldades de registro imediato das informações coletadas, que devem ser bastante 

completas para permitir sua posterior análise. 

 Entre os documentos coletados, privilegiamos os Planos de Ensino de Língua 

Portuguesa de 5ª a 8ª série de 2004, 2007, 2008, 2009 e 2010 como uma das fontes que 

poderiam contribuir para elucidar as continuidades e rupturas na prática de elaboração dos 

planos de ensino daquela escola. Não foi possível localizar os planos referentes aos anos de 

2005 e 2006. Supomos que nestes anos tenham sido usados os mesmos feitos em 2004, uma 

vez que os conteúdos dos planos de 2007 e 2004 são idênticos; o plano de 2008 se mostra um 

híbrido do anterior com alguns elementos da Proposta Curricular; e também o plano de 2010 

consiste em uma cópia de 2009. Todos esses fatores, somados às observações e alguns relatos, 

nos levam a inferir que esta seria uma prática corrente na escola.  

 Optamos também pela realização de entrevistas semi-estruturadas com os cinco 

professores da disciplina de Língua Portuguesa e com o coordenador pedagógico. Apenas um 

dos professores abordados preferiu não ser entrevistado, alegando não ser professor desta 

disciplina, pois, leciona apenas Produção de Texto, parte diferenciada da grade curricular. As 

falas dos seis entrevistados foram categorizadas e análisadas no Capítulo 3. 

 No primeiro capítulo, apresentamos as bases teóricas que pautarão as discussões e 

análises dos dados. Discorremos sobre a concepção de objetivação do currículo adotada, e sua 

fudamentação nas categorias de apropriação e objetivação e de continuidades e mudanças.  

 Em um segundo capítulo, tratamos do programa “São Paulo faz escola” enquanto 

elemento central da reforma educacional pretendida pela SEE-SP. Apresentamos sua política 

curricular, destacando os mecanismos de controle de implementação da Proposta Curricular 

do referido programa: as estratégias de apresentação; unificação e padronização do currículo, 

o papel do Coordenador Pedagógico e a política de bônus. Em seguida, buscamos apreender 

os pressupostos teóricos que norteiam esta proposta de currículo, principalmente, em relação 
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ao trabalho como seu princípio organizador e ao conceito de competências como eixo de 

aprendizagem e por fim, abordamos a Proposta Curricular de Língua Portuguesa. 

 No terceiro capítulo, partimos da caracterização da unidade escolar pesquisada para 

contextualizar as subsequentes análises dos mecanismos de controle da reforma e da 

compreensão dos pressupostos teóricos da proposta em questão, segundo nos revelam as falas 

dos professores de Língua Portuguesa e do Coordenador Pedagógico. Ao longo de todo este 

capítulo, apresentamos e discutimos os dados empíricos da pesquisa buscando nas 

continuidades e mudanças, elementos que evidenciam a apropriação e objetivação da Proposta 

Curricular da SEE-SP na disciplina em questão.  

 Finalmente, longe de esgotar a dimensão curricular desta reforma, destacamos 

algumas considerações e conclusões possíveis de serem extraídas deste estudo. 
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1. Desenvolvimento curricular e reformas educacionais  
  

 

1.1.O processo de desenvolvimento do currículo 

 

 

 As reformas dos sistemas educativos e das instituições de ensino não passam apenas 

por transformações amplas e estruturais, ou tampouco meramente por mudanças pontuais e 

limitadas. As mudanças circunscritas ao âmbito organizacional e curricular guardam relações 

com os aspectos políticos, sociais e econômicos externos à escola. As reformas curriculares 

implicam em uma série de modificações que afetam os processos educativos e a vida das 

instituições escolares (VIÑAO FRAGO, 2006).  

 De acordo com Souza (2006), as reformas curriculares desempenham um papel 

importante dentro das reformas educacionais também por constituírem uma dimensão por 

meio da qual o Estado tem maior possibilidade de influenciar mudanças na prática escolar. 

 Neste mesmo sentido,  Sacristán (2000) entende que a organização do currículo faz 

parte da intervenção do Estado no arranjo da vida social. A seleção do conhecimento, dado 

que este é essencial a qualquer setor produtivo e profissional, incide fortemente no mercado 

de trabalho. Consequentemente, “[...] ordenar a distribuição do conhecimento através do 

sistema educativo é um modo não só de influir na cultura, mas também em toda a ordenação 

social e econômica da sociedade” (p. 108). 

 Popkewitz (1997) aponta que, embora no senso-comum da reforma o termo seja 

associado com melhorias, avanços e progressos, a palavra reforma “[...] não possui um 

significado ou definição essencial. Nem tampouco significa progresso, em qualquer sentido 

absoluto, mas implica, sim, uma consideração das relações sociais e de poder” (p.12), haja 

vista que as mudanças decorrentes da implementação de reformas dependem de intricadas 

redes de relações que se combinam para produzir a escolarização.  

 Neste contexto, Sacristán (2000) destaca que ao observamos processualmente as 

funções que o currículo cumpre e o modo como este as realiza, podemos verificar que o 

currículo “[...] se expressa numa prática e ganha significado dentro de uma prática de algum 

modo prévio e que não é função apenas do currículo, mas de outros determinantes. É o 

contexto da prática, ao mesmo tempo que é contextualizado por ela” (p.16). 
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 Nem todas as etapas descritas pelo autor serão abordadas, focamos apenas nas que 

auxiliam a análise do nosso objeto de estudo. Não nos ateremos à fase do currículo realizado, 

pela sua própria natureza abstrata, definida por Sacristán (2000) como a consequência da 

prática ou os efeitos, complexos, indefinidos, de médio e longo prazo, por ela produzidos que 

refletem na aprendizagem dos alunos e afetam a forma de socialização profissional dos 

professores. Da etapa que este descreve como currículo avaliado, tratamos apenas da 

avaliação externa ligada à política de bônus em seus aspectos condicionantes das práticas 

escolares. Este autor afirma que a avaliação, juntamente com outros elementos, atua como 

uma pressão modeladora da prática curricular. 

 

O currículo avaliado, enquanto mantenha uma constância em ressaltar determinados 
componentes sobre outros, acaba impondo critérios para o ensino do professor e para a 
aprendizagem dos alunos. Através do currículo avaliado se reforça um significado 
definido na prática do que é realmente [o currículo prescrito] (SACRISTÁN, 2000, 
p.106). 

  

 Em termos gerais, Sacristán (2000) define a política curricular como o próprio 

currículo prescrito que parte das instâncias políticas e administrativa e condiciona a prática 

educativa ao estabelecer um currículo ordenando com conteúdos e códigos selecionados que 

estabelecem as regras do sistema escolar. Enquanto regula o currículo, a política atua como 

um primeiro condicionante direto do mesmo e também o condiciona indiretamente por meio 

de sua ação na regulação de outros mecanismos de implementação. 

 

A comunicação de idéias, princípios, alternativas pedagógicas, etc. até a prática 
através do currículo não é uma relação direta, linear, nem unívoca e, portanto, essa 
comunicação não pode ser analisada de modo abstrato, mas nas condições concretas 
no contexto em que se produz tal comunicação. (SACRISTÁN, 2000, p. 149) 

 

 Sacristán (2000, p. 151) afirma que “entre os professores e o currículo prescrito em 

seus traços mais gerais se situam seus agentes apresentadores”. Para ele, as prescrições 

costumam ser muito genéricas, não sendo suficientes para orientar a prática educativa em sala 

de aula. Por isso, as diferentes instâncias elaboram uma série de meios para traduzir o 

significado e os conteúdos do currículo prescrito para os professores, tendo o livro-texto, o 

papel mais decisivo neste sentido.  
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 Da mesma forma, Alves (2007) considera que o material didático exerce um papel 

determinante na organização do trabalho didático, que em última instância promove grande 

influência na atividade do professor. 

 Na etapa seguinte, denominada por Sacristán (2000) como currículo modelado pelos 

professores, evidenciam-se os condicionamentos escolares, prefigurados pelo institucional, 

organização e cultura escolar, no processo de ressignificação do currículo. 

 A prática docente tem reguladores externos aos professores, que não decidem suas 

ações no vazio, mas no contexto real de um local de trabalho, em uma instituição que tem 

suas normas de funcionamento marcadas pela cultura escolar (SACRISTÁN, 2000).  

 As reformas não são capazes de produzir mudanças ou transformações bruscas nas 

culturas escolares, justamente porque é no processo de reprodução desta que ocorre seu 

processo de transformação (FARIA FILHO, 2007), ou seja, os sujeitos da escola objetivam 

em sua prática a cultura escolar por eles apropriada e reproduzem uma continuidade na qual é 

possível observar inovações produzidas por pequenas modificações nas rotinas, hábitos e  

padrões existentes (POPKEWITZ, 1997) que ao largo do tempo transformarão a cultura 

escolar. 

 De acordo com Popkewitz (1997), as continuidades e os padrões na escolarização que 

se mantêm ao longo do tempo não devem ser vistos como unidimensionais nem lineares, 

porém os padrões estruturais se tornam fundamentais para o estudo da pluralidade e 

instabilidade das mudanças. Este autor entende estruturas como “[...] padrões que impõem 

certas regularidades, limites e alicerces à vida social, facilitando o entendimento e a 

experiência no mundo” (p.29). Estas estruturas pressupõem regras e princípios que, mesmo 

não mencionados ou reconhecidos na vida diária, moldam as ações, as experiências e as 

mentalidades.   

 Ou como afirma Sacristán (2000) “[...] a racionalidade dominante na prática escolar 

está condicionada pela política e mecanismos administrativos que intervêm na modelação do 

currículo dentro do sistema escolar”(p. 107). Concordamos com o autor que a própria política 

sobre o currículo constitui um dos condicionamentos da realidade prática da educação. E a 

prática escolar, dentro do contexto em que se objetiva, é que poderá mostrar o sentido que 

proposta curricular adquire na escola, dado que sua expressão por meio de uma práxis reflete 

a articulação entre teoria e prática, entre intenções e realidade. 
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 Por isso, a concepção de currículo como âmbito prático entende a prática escolar como 

espaço de implementação das propostas oficiais e, por tanto, produtora de inovações, ao 

mesmo tempo em que se objetiva dentro de um espaço marcado por uma cultura institucional 

derivada do seu processo de desenvolvimento histórico e, deste modo, reproduz práticas 

escolares cristalizadas. 

  

[...] as ocorrências da escolarização incorporam formas sociais herdadas de condições 
sociais e históricas. O passado intromete-se no presente como fronteiras dentro das 
quais ocorre a escolha e as possibilidades se tornam disponíveis. Neste contexto, o 
conceito de estrutura concentra-se nas coações e repressões colocadas na 
escolarização. Ao mesmo tempo, no entanto, a atenção na estrutura vê a produção de 
inovações como o resultado das rupturas e modificações nas rotinas, hábitos e padrões 
existentes (POPKEWITZ, 1997, p.30).   

   

 A institucionalização, gerada a partir do compartilhamento de hábitos que vinculam 

indivíduos a uma cultura, onde as ações são geradas com base em esquemas comuns 

permitindo o seu reconhecimento uns pelos outros, de acordo com Sacristán (1999), “[...] não 

é fruto de uma vontade expressa, mas a conseqüência cumulativa da execução das ações” 

(p.85-6).  

  
Esta convivência de temporalidades históricas diversas, cada uma carregando consigo 
expectativas, usos, costumes, olhares, parece ser um elemento constitutivo das escolas 
públicas que se pretende investigar, o qual, incorporando as histórias profissionais dos 
professores, orienta, por hipótese, as práticas que aí poderão ser observadas no que 
tange à incorporação das propostas de reforma (SILVA JR. e FERRETTI, 2004, p.80). 

 

 Segundo Sacristán (1999, p.74), “a ação pertence aos agentes, a prática pertence ao 

âmbito do social, é cultura objetivada que, após ter sido acumulada, aparece como algo dado 

aos sujeitos, como legado imposto aos mesmos”. Este autor coloca que a origem da prática 

educativa está ligada a outras práticas que interagem com o sistema escolar e, além de ser 

produto de si mesma, de seu passado, “não podem ser compreendidas sem ver como outras 

práticas sociais projetam-se, incidem ou nelas provocam reações (p.91).” 

 Para Gómez (2001), as interações que se produzem no contexto escolar devem ser 

compreendidas considerando as características da escola como instituição social submetida a 

determinações de políticas educativas elaboradas “[...] para acomodar as práticas escolares às 

exigências do cenário político e econômico de cada época (p.131)”. 
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 A configuração de uma concepção sobre um determinado tipo de prática pedagógica 

ou de concepção filosófica sobre a educação ou sobre modelos educativos depende da 

concepção e valorização do conhecimento corrente no momento histórico em questão 

(SACRISTÁN, 2000). 

 

As perspectivas epistemológicas nos professores não são independentes de concepções 
mais amplas, da cultura geral exterior e da pedagógica em si [...] essas perspectivas 
são elaborações pessoais dentro de contextos culturais e de tradições dominantes dos 
quais recebem influências (SACRISTÁN, 2000, p. 187). 

  

 A história da profissionalização dos professores, da profissão docente, mostra que a 

consolidação, afirmação e reconhecimento social, político e acadêmico do saber científico 

sobre a educação tem se dado, com poucas exceções, à custa da desvalorização da profissão 

docente e da deslegitimação dos professores como produtores ou geradores de conhecimento 

pedagógico a partir de sua experiência e reflexão sobre a prática (VIÑAO FRAGO, 2006). 

 As culturas escolares, para Faria Filho (2007, p.198), assim como o processo de 

escolarização, “[...] são o processo e o resultado das experiências dos sujeitos, dos sentidos 

construídos e compartilhados e/ou disputados pelos atores que fazem a escola.” Deste modo, 

do ponto de vista teórico e metodológico, é necessário considerar ao mesmo tempo a 

existência de outras culturas institucionais e os sujeitos escolares que guardam consigo 

pertencimentos e identidades. 

 A expressão cultura escolar, embora empregada com enfoques e objetivos diferentes 

entre os historiadores da educação, guarda sempre idéias semelhantes de continuidade, 

estabilidade, sedimentação e relativa autonomia em seus pressupostos básicos.  Segundo 

Viñao Frago (2006, p.73), a cultura escolar: 

 

[...] é constituída por um conjunto de teorias, idéias, princípios, normas, pautas, 
rituais, inércias, hábitos e práticas (formas de fazer e pensar, mentalidades e 
comportamentos) sedimentadas ao longo do tempo em forma de tradições, 
regularidades e regras não questionadas, e compartilhadas por seus atores no seio das 
instituições educativas.7  

 

 Julia (2001, p. 10 e 11) descreve a cultura escolar:  

                                                            
7 O idioma original desta obra é o Espanhol e a tradução feita aqui é minha. 
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como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos 
e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 
que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 
simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se 
levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua 
aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores. Mas, para além 
dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais amplo, modos de 
pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que 
não concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de 
processos formais de escolarização [...]. 

 

 As culturas escolares se situam no entroncamento da cultura da escola com a cultura 

institucional, ou do tempo mais curto e da dimensão micro das práticas escolares com o tempo 

mais longo e a dimensão macro dos processos de escolarização. Viñao Frago (2006) ressalta 

que, mesmo analisando a cultura escolar a partir de uma escola particular, é necessário 

realizar as mediações com os processos sociais mais amplos para compreendê-la em sua 

singularidade e generalidade.  

 A prática docente é modelada pela estrutura ou forma do currículo e seu 

desenvolvimento dentro de um sistema de organização escolar, configurando um tipo de 

profissionalização institucional e curricularmente enquadrada do professor. “[...] A interação 

da teoria com a prática, ao nível do professorado, fica delimitada, na seleção de facetas que se 

considerarão próprias dos docentes, de acordo com o poder de determinação que os agentes 

externos de tal prática tenham” (SACRISTÁN, 2000, p. 87). 

 O professor não escolhe as condições para desenvolver seu trabalho, mas possui a 

capacidade de modelar o currículo e ressignificá-lo em sua prática docente, o que lhe permite 

atuar com certa autonomia, mesmo que diminuta, dentro dos limites determinados pelos 

fatores que condicionam a prática escolar. Dado que “qualquer idéia que se pretenda 

implantar na prática passa pela sua personalização nos professores, isto é, por algum modo de 

introjeção em seus esquemas de pensamento e comportamento” (SACRISTÁN, 2000, p.178), 

o professor atua como mediador decisivo na ressignificação do currículo prescrito e na 

reelaboração sobre a prática pressuposta pelo currículo imposto de fora. 

 Entendemos que o currículo em ação, em sua inter-relação mútua e circular com o 

currículo modelado, corresponde aos processos de apropriação e objetivação do currículo na 

prática docente, foco central de nossa investigação e que discutimos a seguir.  
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1.2.O processo de apropriação e objetivação das propostas curriculares na prática 
docente  

 

 

 O currículo em ação se expressa através de uma práxis, e atua, dentro do contexto em 

que se objetiva, como ponte entre teoria e ação, intenções ou propostas e realidade. “É na 

prática que todo projeto, toda idéia, toda intenção se faz realidade [...], se manifesta, adquire 

significação e valor (SACRISTÁN, 2000, p. 201)”. 

Por meio dos processos de apropriação e objetivação das propostas curriculares 

implementadas na escola é que o currículo ganha materialidade e significação. As 

modificações produzidas pelas reformas dependem não só dos critérios e fundamentos que as 

orientam, mas principalmente, de como estes são apropriados e objetivados nas práticas 

escolares. 

 A materialidade do currículo que se apresenta na escola decorre da prática escolar 

enquanto fenômeno social, produto e produtora da cultura escolar. A concepção de realidade 

como totalidade concreta possibilita a compreensão de cada fenômeno social como momento 

do todo e como fato histórico. Segundo Kosik (2002), o fenômeno social desempenha a 

função dupla de:  

 

[...] ser capaz de dele fazer efetivamente um fato histórico: de um lado, definir a si 
mesmo, e de outro definir o todo; ser ao mesmo tempo produtor e produto; ser 
revelador e ao mesmo tempo determinado; ser revelador e ao mesmo tempo decifrar a 
si mesmo; conquistar o próprio significado autêntico e ao mesmo tempo conferir um 
sentido a algo mais (KOSIK, 2002, p. 49). 

 

 A prática escolar como um processo dinâmico e historicamente construído, muda 

lentamente com a apropriação das propostas que chegam às escolas e que alí são 

recontextualizadas, ressignificadas e objetivadas (FERRETTI, TARTUCE E ZIBAS, 2006). 

 

As respostas que o meio escolar oferece às inovações, bem como sua intensidade, 
podem variar conforme a natureza da inovação, sua origem [...], seus conteúdos, a 
forma como é apresentada e a percepção que dela têm os que aí atuam, percepção que 
é marcada pela história da instituição, assim como pelo particular lugar que os sujeitos 
(individuais ou coletivos) ocupam e disputam na organização (SILVA JR. e 
FERRETTI, 2004, p.77). 
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 Os princípios e fundamentos centrais das propostas curriculares se apresentam como 

um fim a ser realizado por meio da prática escolar. Os fatores condicionantes da prática 

medeiam o processo de apropriação do currículo pelos professores ao constituírem o contexto 

escolar, do qual “[...] emerge o horizonte de possibilidades produzido pela síntese das 

dimensões institucional, organizacional e cultural específicas da escola” (SILVA JR. e 

FERRETTI, 2004, p.77).  

 A prática escolar como atividade prática e, especialmente, a prática docente como 

práxis individual são inseparável de uma posição teleológica, ou em outras palavras, de fins 

traçados pela consciência que, de acordo com Sánchez Vázquez (2007), se apresentam em um 

processo que só termina quando o fim ou resultado ideal, depois de sofrer mudanças impostas 

pelas exigências da realidade, no caso, do contexto escolar, se concretiza em um produto real. 

  

A atividade prática implica não só a sujeição de seu lado material a seu lado ideal, 
como também na modificação do ideal em face das exigências do próprio real 
(matéria-prima, atos objetivo, instrumentos ou meios, e produto). A prática exige uma 
constante passagem de um plano a outro, o que só pode ser assegurado se a 
consciência se mostrar ativa ao longo de todo o processo prático. [...] Desse modo, 
ajustando-se mutuamente uma a outra, e avançando por caminhos diferentes em 
direção ao final do processo de hipótese em hipótese – a atividade teórica – e de 
tentativa em tentativa – a atividade prática –, ambas convergem no produto objetivo 
ou resultado real (SÁNCHEZ VÁZQUEZ 2007, p.263).  

 

 Desta perpectiva, este autor considera a práxis como atividade teórico-prática, com um 

lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático que, apenas por um processo de 

abstração, podem ser separados. “Teoria e prática se vinculam, se desenvolvem, em estreita 

unidade e nessa vinculação seus limites são relativos, mas sem que desapareçam por completo 

(p.259)”.  

 

A prática mantém sua primazia com respeito à teoria, sem que essa primazia dissolva 
a teoria na prática nem a prática na teoria. Por manterem relações de unidade e não de 
identidade, a teoria pode gozar de certa autonomia em relação às necessidades 
práticas, mas trata-se de uma autonomia relativa, uma vez que, [...], o papel 
determinante corresponde à prática como fundamento, critério de verdade e fim da 
teoria (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.260). 
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 Assim como não podemos concluir que a teoria e a prática se identifiquem, Sánchez 

Vázquez (2007) adverte que também não podemos supor que a atividade teórica se transforme 

automaticamente em prática. 

 Na etapa de modelação do currículo pelos professores, momento em que predomina a 

apropriação, o fim ou produto ideal vai sofrendo modificações determidadas pelas exigências 

das condições materiais, porém ainda é apenas potência que pode ou não vir a ser objetivada. 

“Não-realizado o fim posto, a apropriação reduz-se ao plano da consciência e não possibilita a 

complexificação da sociabilidade humana, e menos ainda da objetividade social, podendo, no 

entanto, aumentar o conhecimento do indivíduo sobre aquele objeto da sua prática” (SILVA 

JR. e FERRETTI, 2004, p.88). 

 Em sendo objetivado em um segundo momento da prática, o currículo ganha 

materialidade como fim ou pôr teleológico do qual se pode abstrair a apropriação realizada. A 

objetivação, de acordo com Silva Jr. e Ferretti (2004, p.91) é:  

 

[...] o momento do trabalho e da prática social em que a teleologia, e nela a 
apropriação, tornam-se causalidade posta pelo ser humano. [...] A objetivação é a 
articulação da teleologia com a materialidade da objetividade social. Nesse momento 
da prática – a objetivação –, o ser social incorpora muitas generalidades em-si, 
resultado de práticas sociais que já foram realizadas na história humana e encontram-
se à disposição na natureza e na objetividade social. 

 

 Na constante passagem de um plano a outro na dinâmica do processo de apropriação e 

objetivação, Sánchez Vázquez (2007) distingue dois níveis da práxis: a práxis criadora, que 

permite ao homem realizar um processo de humanização do mundo (natureza) e de si próprio; 

e a práxis imitativa ou reiterativa, que repete uma práxis já estabelecida.  

 

Enquanto na práxis criadora o produto exige não só uma modificação da matéria, 
como também do ideal (projeto ou fim), aqui o ideal permanece imutável como um 
produto acabado já de antemão que não deve ser afetado pelas vicissitudes do 
processo prático. Na práxis criadora, não só a matéria se ajusta ao fim ou projeto que 
se quer plasmar nela, como também o ideal tem de se ajustar às exigências da matéria, 
e às mudanças imprevistas que surgem no processo prático (SÁNCHEZ VÁZQUEZ 
2007, p.274). 

  

 Sánchez Vázquez (2007) considera ainda a existência de dois níveis de consciência da 

práxis: o da reflexiva (nível mais elevado de consciência do processo prático) e o da 
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espontânea (nível mais baixo desta). O autor afirma que o reflexivo e o espontâneo não se 

estabelecem de modo absoluto, toda práxis pressupõe os dois níveis dela, mas com o 

predomínio de um ou do outro. 

 O nível de consciência da práxis corresponde à maior ou menor clareza sobre a 

autonomia do professor na ressignificação e na reelaboração da sua prática. Como afirmamos 

anteriormente, toda proposta curricular pressupõe um determinado tipo de prática, porém, a 

conformação da prática objetivada dependerá dos professores como modeladores do currículo. 

“[...] As reformas educacionais são formas de intervenção nesse processo [de apropriação e 

objetivação], visando influenciar as opções possíveis em direções nem sempre claras (o que 

não significa que não sejam claras para seus formuladores)” (SILVA JR. e FERRETTI, 2004, 

p.77). 
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2. A proposta curricular do programa “São Paulo faz escola” 
   

 

2.1. A apresentação do programa “São Paulo faz escola”  

 

 

 Neste ponto, tratamos da política curricular do programa “São Paulo faz escola” e da 

apresentação deste aos professores, buscando apreender os princípios e fundamentos 

norteadores desta proposta; as implicações das estratégias de apresentação e dos mecanismos 

de controle presentes nesta reforma da SEE-SP para o processo de apropriação e objetivação 

pelos professores do currículo prescrito, na intrincada inter-relação entre as etapas 

denominadas por Sacristán (2000) de currículo modelado e currículo em ação. 

 Revelando a intenção de disseminar um determinado discurso para a educação, a SEE-

SP vê no programa “São Paulo faz escola” um esforço, que lhe cabe enquanto condutora de 

políticas educacionais, para concretizar no cotidiano escolar propostas curriculares próprias e 

específicas para a rede estadual paulista, e que estejam pautadas nas Diretrizes e Parâmetros 

Nacionais. No documento geral de Apresentação da Proposta, a Secretaria coloca que: 

 

Cabe às instâncias condutoras da política educacional nos estados e nos municípios 
elaborar, a partir das Diretrizes e dos Parâmetros Nacionais, Propostas Curriculares 
próprias e específicas, prover os recursos humanos, técnicos e didáticos para que as 
escolas, em seu projeto pedagógico, estabeleçam os planos de trabalho que, por sua 
vez, farão das propostas currículos em ação – como no presente esforço desta 
Secretaria (SEE-SP, 2008(a), p.13). 

  

 O programa “São Paulo faz escola”, fundamentado nas idéias da denominada 

Pedagogia das Competências, foi lançado em 2007, pela então secretária de Educação do 

governo Serra, Professora Maria Helena Guimarães de Castro, com o objetivo anunciado de 

mudar o perfil da rede e os indicadores da educação paulista, que se encontravam entre os 

piores do país. Em 2009, o ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza assumiu a Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, dando continuidade aos projetos iniciados na gestão da 

ex-secretária. 
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 A Coordenação Geral do programa “São Paulo faz escola” ficou a cargo de Maria Inês 

Fini; a concepção dos cadernos com Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, Luis Carlos 

de Menezes, Maria Inês Fini e Ruy Berger. A coordenação do Desenvolvimento dos 

Conteúdos Programáticos e dos Cadernos dos Professores em cada área ficou a cargo: nas 

Ciências Humanas e suas Tecnologias: de Angela Corrêa da Silva e Paulo Miceli; nas 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: de Sonia Salem; em Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias: de Alice Vieira; e em Matemática: de Nilson José Machado. Os responsáveis 

pelo Caderno do Gestor foram Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de Felice Murrie.  

 Os conceitos de competência e empregabilidade, presentes nas políticas educacionais 

reformistas iniciadas no Brasil nos anos 1990, que culminaram na elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9.394/96) e dos subsequentes 

Parâmetros Curriculares Nacionais, também se fazem presentes nos documentos da Proposta 

Curricular do programa “São Paulo faz escola” sugerindo uma continuidade conceitual na 

formulação destas propostas, apontando para uma possível sequência de esforços para a 

implementação de um projeto de Educação no Brasil que, em última análise, dissemina um 

pensamento legitimador do projeto neoliberal de sociedade. 

 

A segunda metade dos anos 1990 apresentou-se pródiga em iniciativas oficiais na 
esfera educacional, o que em primeira leitura nos leva concluir que o governo de FHC, 
por meio da educação, objetivava uma ampla reforma em tal âmbito da atividade 
humana, digna de nota na história da educação brasileira. Em última instância, essas 
profundas reformas educacionais estariam formando a população brasileira em 
processos cognitivos, nos necessários conteúdos postos pela mundialização do capital, 
tornando cada cidadão apto para o trabalho (competente e empregável) e preparando 
um novo cidadão crítico para o mundo globalizado (SILVA JR., 2005, p.14).  

 

 Faria Filho (2007) aponta que as reformas educativas representam uma disputa pela 

imposição de projetos culturais, dentro do processo de escolarização e que o sucesso de uma 

reforma depende principalmente de sua capacidade de deslocar os eixos das culturas 

escolares, criando oportunidades de produzir novos sentidos e significados de escolarização. 

Para este autor, “[...] o fracasso ou não das reformas educativas não pode de forma alguma ser 

buscado ou explicado apenas pela maior ou menor eficácia das mesmas em resolver os 

problemas que atacar” (p.203). 

  

Pelas mudanças curriculares, o poder central de um país constrói a positividade de 
uma reforma muito mais ampla que a dos currículos, visando sua legitimação. As 
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práticas curriculares anteriores à reforma são negadas e/ou criticadas como 
desatualizadas, de forma a instituir o discurso favorável ao que será implantado: 
mudanças educacionais visando à constituição de distintas identidades pedagógicas 
consideradas necessárias ao projeto político-social escolhido (LOPES, 2004, p.110). 

  

 O conjunto de ações previsto para a implementação do programa “São Paulo faz 

escola” se refere à organização didática das unidades escolares, às atribuições das funções dos 

profissionais envolvidos no processo educativo e ao estabelecimento de procedimentos 

didático-pedagógicos de funcionamento das escolas e do currículo. A SEE-SP anunciou que 

assumiu “[...] a liderança na formulação dos currículos de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental e de todo o Ensino Médio visando aprimorar o trabalho pedagógico e docente na 

rede pública de ensino”.8 

 Conforme destacamos no capítulo anterior, para Sacristán (2000), entre o currículo 

prescrito, de caráter mais genérico, e os professores, se situam os agentes apresentadores 

elaborados para traduzir o significado e os conteúdos da política curricular para os 

professores. Para a apresentação de sua proposta curricular, a SEE-SP se utilizou de diferentes 

meios, com destaque para os Cadernos do Gestor, Cadernos do Professor e Cadernos do 

Aluno, sendo os dois últimos, na qualidade de material didático, os que podem exercer a 

maior influência sobre a prática do professor (cf. ALVES, 2007; SACRISTÁN, 2000). 

 Além dos materiais instrucionais, orientadores do trabalho dos agentes escolares, a 

SEE-SP estabeleceu uma estrutura de apoio virtual às ações de implementação da referida 

proposta curricular e um cronograma de eventos para difusão e acompanhamento das 

mudanças. 

 Em outubro de 2007, com o objetivo anunciado de apresentar a organização da 

Proposta Curricular e o andamento dos trabalhos, foram realizadas videoconferências para 

Supervisores e Assistentes Técnico-Pedagógicos (ATP) nas Diretorias de Ensino. No mês 

subseqüente, estas videoconferências foram direcionadas para diretores, vice-diretores e 

professores coordenadores com a mesma finalidade. Este material foi disponibilizado em 

seguida, no portal do programa “São Paulo faz escola”, juntamente com os arquivos da versão 

preliminar da Apresentação da Proposta Curricular para que, segundo a SEE-SP, os 

professores pudessem tomar conhecimento da proposta e encaminhar suas dúvidas por meio 

do site. 

                                                            
8 Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/. Acesso em 03/06/2008.  
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A Proposta Curricular tem seus princípios estabelecidos em pilares pedagógicos, 
didáticos, psicológicos, sociológicos, filosóficos, políticos e legais que refletem as 
pesquisas, as teorias e as necessidades educacionais. Evidente que a assimilação 
desses princípios demanda muito conhecimento sobre a função social da escola. Vale 
aqui lembrar a insuficiente formação dos professores nas áreas citadas, o que fará com 
que o Professor Coordenador encontre na escola muitas opiniões de senso comum, 
com uma reflexão pouco sistematizada sobre a educação pública. Entretanto, não é 
hora de antagonismos. A capacitação em serviço e as várias ações previstas pela SE 
procurarão ajudá-lo a superar esse caráter formativo do professor. O Professor 
Coordenador deve lembrar-se de sua função cooperativa e colaboradora na relação 
com os professores. (SEE-SP, 2008(b), p.31). 

 

 Isto nos leva a entender que é esperado do Coordenador Pedagógico que as idéias 

sobre educação contidas na Proposta sejam por ele aceitas e difundidas na escola. Suas 

atribuições implicariam também em garantir que os professores conheçam, aceitem e se 

apropriem da proposta geral e da proposta para sua área específica de conhecimento.   

 Segundo o Caderno do Gestor, dentre as dez metas9 definidas no Plano Político 

Educacional do Governo do Estado de São Paulo, quatro (metas 2, 3, 4 e 5) estão diretamente 

relacionadas com a função do Professor Coordenador visando melhorar a aprendizagem dos 

alunos e aumentar em 10% os indicadores do Ensino Fundamental e Médio nas avaliações 

externas.  

 O Programa de Qualidade da Escola10 foi lançado em maio de 2008 pela SEE-SP, para 

avaliar anualmente cada escola da rede estadual paulista, por meio do Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP), e propor metas para o 

aumento dos indíces de qualidade do ensino. De acordo com a nota técnica da SEE-SP11, o 

IDESP é um indicador composto por dois critérios de avaliação da qualidade da escola. De 

um lado, se mede o desempenho dos alunos nos exames do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), que avalia o quanto os alunos 

apreenderam das competências e habilidades requeridas para a sua série; e de outro, o fluxo 

escolar, que avalia se estes aprenderam dentro do período de tempo considerado ideal, um ano 

letivo. 

 Nesta mesma nota técnica, a SEE-SP apresenta as formas de cálculo do IDESP, do 

Índice de Cumprimento de Metas e do Adicional por qualidade (IQ), que regem o pagamento 

                                                            
9 Apresentadas na Introdução, p.3. 
10 Fonte: http://idesp.edunet.sp.gov.br/. Acesso em 04/06/2010. 
11 Disponível no site: http://idesp.edunet.sp.gov.br/Arquivos/Nota_tecnica2009.pdf. Acesso em 04/06/2010. 
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do bônus por resultado. Nela se afirma que qualquer avanço no IDESP de um ano para o outro 

é bonificado, sendo esta gratificação proporcional a parcela cumprida da meta estabelecida 

para a escola. 

 As políticas de remuneração por desempenho, de acordo com Ball (1994), permitem o 

controle e monitoramento pelas instâncias político-administrativas da prática dos professores 

e das escolas ao compará-la ao desempenho do aluno. Outro ponto importante que o autor nos 

revela sobre essa modalidade de incentivos, é a tendência de desumanização e 

despersonificação do professor que passa a ser um executor de tarefas. 

 Segundo o Caderno do Gestor, os resultados do SARESP, que fazem parte da 

composição do IDESP, são importantes indicadores da qualidade do ensino oferecido na 

unidade escolar e que o SARESP (avaliação estadual) permite a comparação de seus 

resultados com os obtidos no Saeb e Prova Brasil (avaliações nacionais), por se valer da 

mesma escala de medição de desempenho. Cabe lembrar que em 2008, os níveis de 

desempenho passaram a ser interpretados pedagogicamente à luz da Matriz de Referência do 

SARESP e do Novo Currículo do Estado de São Paulo. 

 A unificação do currículo é apresentada como o alicerce que permitiu a estruturação da 

avaliação em larga escala. A SEE-SP afirma no Caderno do Gestor que 

 

Os objetivos de desempenho estão agora descritos, por meio de uma série de critérios 
do rendimento esperado, de forma a constituir a estrutura básica de um sistema de 
avaliação referenciado a esses critérios, que incentiva os professores a se 
concentrarem nas habilidades e nos processos estabelecidos, para que os alunos os 
desenvolvam (2009(a), p.52). 

 

 A adoção de um currículo único e padronizado, que expressa direcionamentos claros, 

inclusive de “métodos e estratégias de trabalho” para os professores, parece divergir de 

princípios constitucionais regulamentados pela LDB 9.394/96 que estabelece a “pluralidade 

de concepções pedagógicas” para a educação nacional, a autonomia da escola para produzir 

sua proposta pedagógica, a gestão democrática, a participação dos professores e da 

comunidade (colegiados) na concepção do projeto político-pedagógico.12  

 No entanto, quanto à legalidade da Proposta Curricular, a Secretaria Estadual de 

Educação justifica seu posicionamento no Caderno do Gestor afirmando que existe pouca 
                                                            
12 Projeto de Pesquisa apresentado ao CNPQ em 2009 pelos Profs. Drs. Celso do Prado Ferraz de Carvalho e 
Miguel Henrique Russo. 
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compreensão do aspecto legal da LDB 9.394/96 que trata da autonomia dos estabelecimentos 

de ensino na determinação da sua Proposta Pedagógica. A autonomia das escolas seria 

relativa e a Proposta Curricular do Programa “São Paulo faz escola” seria um dos seus 

limitadores, uma vez que, nesta perspectiva, as escolas devem seguir as regras dos sistemas de 

ensino ao qual estão subordinadas, neste caso, ao Sistema Estadual de Ensino. 

 Parece confirmar-se a hipótese inicial de que esta Proposta Curricular representa um 

esforço para disseminação e assimilação do pensamento neoliberal para a Educação, tendo em 

vista o conjunto de mecanismos de controle que a proposta institui, conforme já destacamos, 

ações de implementação da reforma; o currículo único e padronizado; o papel do Coordenador 

Pedagógico; e a avaliação externa vinculada à política de bônus. 

 

 

2.2. A centralidade do trabalho na organização do currículo do programa “São 
Paulo faz escola” 

 

   

  Partindo da alegação da SEE-SP de que dentro da reforma por ela lançada em 2007 a 

sua Proposta Curricular tem o papel de concretizar um projeto pedagógico fundamentado nos 

pressupostos teóricos expressos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, buscaremos 

explicitar como o trabalho aparece na organização do currículo tanto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais como, consequentemente, nos documentos do programa “São Paulo 

faz escola”. 

 O trabalho aparece no PCNEM como princípio organizador do currículo que, como 

contexto, possibilita a interdisciplinaridade e a aprendizagem significativa. Nesta perspectiva, 

a contextualização facilitaria a criação de condições para a concretização da aprendizagem, 

entendida como a interação entre dois pólos na relação sujeito e objeto. O PCNEM (2000) 

ressalta que “[...] a LDB insere a experiência cotidiana e o trabalho no currículo do Ensino 

Médio como um todo e não apenas na sua Base Comum, como elementos que facilitarão a 

tarefa educativa de explicitar a relação entre teoria e prática” (p.73). 

 Ainda de acordo com o PCNEM (2000), a Base Nacional Comum prevê também a 

dimensão da preparação para o trabalho. A educação deve preparar o aluno para buscar e 
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produzir informações que sejam utilizadas na solução de problemas concretos do mundo do 

trabalho ligados à produção de bens, à gestão ou à prestação de serviços.  

 

Qualquer competência requerida no exercício profissional, seja ela psicomotora, 
socio-afetiva ou cognitiva, é um afinamento das competências básicas. Essa educação 
geral permite a construção de competências que manifestar-se-ão em habilidades 
básicas, técnicas ou de gestão” (PCNEM, 2000, p.17). 

 

 O conceito de transdiciplinaridade prioriza os sujeitos, seus interesses e seus projetos 

em detrimento aos conteúdos ou objetivos disciplinares, de acordo com Ramos (2001). Do 

ponto de vista da organização do trabalho escolar, o conhecimento não encontraria 

justficativas como um fim em si mesmo, uma vez que viria a ser apropriado pelos alunos que 

o interpretariam e lhe atribuiriam significado. De acordo com esta concepção, “[...] o 

conhecimento será apropriado pela e a serviço da inteligência dos sujeitos. Esse 

conhecimento, à medida que é investido na ação – material ou simbólica – associado ao saber 

tácito, dá origem a novas competências” (p.272). 

 Nas palavras de Duarte (2006), as concepções educacionais contemporâneas têm 

defendido “[...] que o saber escolar deva estar imediatamente vinculado às necessidades 

próprias da vida cotidiana do aluno” (p.68).  Este autor aponta que: 

 

não é difícil constatar que [...] o capítulo [Princípios e Fundamentos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais] dos PCN procuram, ao longo de todo texto, um equilíbrio 
entre a formação do indivíduo como cidadão, pessoa moral, e sua formação como 
alguém apto a lutar por um lugar ao sol na desesperada competição entre os 
indivíduos, característica da sociedade capitalista em geral e acentuada nos dias de 
hoje. Os dois documentos esforçam-se por buscar a conciliação entre cidadania e 
competitividade. O resultado não poderia ser outro: textos ambíguos, repletos de 
contradições e inconsistentes do ponto de vista teórico (p.66 e 67). 

 

 Ramos (2001) entende que a defesa da formação básica para o trabalho está baseada 

em uma necessidade de se compreender as transformações da tecnologia e dos meios de 

produção, com a finalidade de adequar os recursos humanos à realidade do mundo do 

trabalho. 

 

Diante desta dourina, diluem-se todas as expectativas de se olhar o mundo por outro 
viés, de se contestar o que parece instituído e único, de se efetivar a organização 
coletiva que transcenda os ideais personalistas, subjetivistas e/ou produtivistas, mas 
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que apontem no sentido da construção de projetos sócio-coletivos emancipadores. É 
por isso que a pauta do ensino se desenha com vistas à construção de competências, 
noção de raiz essencialmente individual, identificável nas ações práticas da vida, seja 
na dimensão das relações em geral, seja especificamente no âmbito do trabalho, 
quando ganham significados bastante peculiares (RAMOS, 2001, p.135). 

 

 A partir deste enfoque, as perspectivas individualizantes e adaptativas da sociedade às 

incertezas da contemporaneidade passam a marcar a função educativa, ainda segundo esta 

autora, que também aponta que neste contexto: 

 

[...] a escola, especialmente a média, é convocada a contribuir para a aprendizagem de 
competências gerais, visando a constituição de pessoas mais aptas a assimilar 
mudanças, mais autônomas em suas escolhas e que respeitem as diferenças. Em face 
das condições objetivas de acesso aos bens meteriais e culturais socialmente 
produzidos, porém, as desigualdades são sublimadas em nome do direito à diferença. 
Conquanto saibamos que as trajetórias educacionais e profissionais sejam, no plano 
concreto, também socialmente determinadas pela origem de classe, ideologicamente 
elas são tomadas como resultados de escolhas subjetivamente realizadas de acordo 
com os projetos próprios de vida (RAMOS, 2001, p. 135). 

 

 Duarte (2006) entende que o discurso sobre a educação ocupa uma posição de 

destaque no plano ideológico, haja vista que: 

 

Para a reprodução do capital torna-se hoje necessária [...] uma educação que forme os 
trabalhadores segundo os novos padrões de exploração do trabalho. Ao mesmo tempo, 
há necessidade, no plano ideológico, de limitar as expectativas dos trabalhadores em 
termos de socialização do conhecimento pela escola, difundindo a idéia de que o mais 
importante a ser adquirido por meio da educação não é o conhecimento, mas sim a 
capacidade de constante adaptação às mudanças no sistema produtivo (p.47). 

 

 As propostas oficiais para as políticas educativas formuladas com base nos princípios 

propalados pelo Banco Mundial13 passam a pensar a escola como empresa, a assemelhar os 

fatores envolvidos no processo educativo a insumos, e a ver a eficiência e as taxas de retorno 

como critérios essenciais na tomada de decisões sobre a educação (CORAGGIO, 1996). Ou 

seja, ao se transferir para a educação a lógica de mercado do capitalismo global, a escola é 

equiparada à empresa e passa a incorporar leis de livre concorrência, de produtividade e de 

competitividade, desconsiderando-se as especificidades do processo educacional. 
                                                            
13 Como é o caso do Brasil, cujas políticas sociais formuladas a partir dos anos 1990, sofreram forte influência 
das agências multilaterais, em especial do Banco Mundial (cf. SILVA JR., 2002), principalmente por meio da 
incorporação das idéias e princípios disseminados por estas (cf. CORAGGIO, 1996). 
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 Conforme afirma Ramos (2001), os princípios axiológicos que permeiam os PCN não 

são neutros. Estes estão fundamentados em uma compreensão da sociedade e das suas 

relações que demonstra “[...] uma confiança quase apologética no atual estágio de avanço da 

tecnologia e na capacidade de a escola preparar cidadãos e trabalhadores intelectual e 

psicologicamente adequados a essa realidade (p.129)”.  

 No contexto da apologia aos avanços tecnológicos ou da idéia da sociedade pós-

industrial, se busca “[...] construir novos valores apropriados ao processo de adaptação do 

cidadão-trabalhador à instabilidade da vida, à individualização do trabalho e das formas de 

sobrevivência [...] (RAMOS, 2001, p.131)”. Estes valores disseminam a aceitação de um 

futuro inevitável de incertezas, de instabilidade da vida e de desemprego.  

 Viñao Frago (2006) afirma que as reformas educacionais possuem um ritual e uma 

retórica própria que, em geral, justificam a implementação de seus projetos com base em 

argumentos, quase sempre equivalentes, sobre falhas no sistema de ensino, fracassos de 

reformas anteriores, e, principalmente, sobre a necessidade de adequação do sistema 

educativo às mudanças sociais e às demandas do mundo do trabalho e da produção.   

 Seguindo a lógica apontada por este autor, faz parte da retórica da Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo, nos mesmos moldes dos PCN, apontar uma inaptidão da escola para 

atender às demandas da sociedade do conhecimento. Nos documentos da SEE-SP são 

destacadas as principais características desta sociedade, evidenciando pressões que esta exerce 

sobre os jovens cidadãos na contemporaneidade, ao mesmo tempo em que são propostos “[...] 

princípios orientadores para a prática educativa, a fim de que as escolas possam se tornar 

aptas a preparar seus alunos para esse novo tempo” (SEE-SP, 2008(a), p.3). 

 O documento básico de Apresentação da Proposta Curricular indica “[...] princípios 

orientadores para uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao 

enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo” 

(2008(a), p.8). Neste, são elencadas as características constitutivas da sociedade do 

conhecimento que se referem sobretudo à aceleração no acúmulo de conhecimento, à 

intensificação do seu uso, à ampliação do acesso à informação e à produção cultural em 

constante mudança, tudo isso marcado pelo inusitado, o incerto e o urgente em um ritmo, sem 

precedentes, impresso pela tecnologia. 

 Entretanto, contradizendo a afirmação de que a problemática inédita deste dito novo 

tempo justifica as mudanças e reformas no campo educacional, Coraggio (1996) destaca 
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indícios de que esta visão das agências multilaterais, e suas propostas para a educação14, já 

perduram por algum tempo.  

 

Embora as propostas educativas oficiais do Banco Mundial sejam muitas vezes 
interpretadas como uma resposta contemporânea à inédita problemática atual, é 
importante lembrar que essa linha de pensamento esteve presente no Banco desde os 
anos 70 [...]. Mais ainda, já naquela época estavam elaboradas praticamente todas as 
receitas que hoje podem ser vistas como resposta específica à crise do sistema 
educacional [...] (CORAGGIO, 1996, p. 97). 

 

 Concordamos com Duarte (2003) quando o autor afirma que não se justifica 

denominar o período em que vivemos de sociedade do conhecimento, pois, mesmo 

presenciando uma nova fase do capitalismo neste início do século XXI, as mudanças e 

transformações, por mais aceleradas que nos pareçam, não alteraram a essência da sociedade 

atual. 

 Dado ao exposto, aceitar como naturais e inquestionáveis os argumentos da sociedade 

do conhecimento, com suas particularidades já descritas, nos induz a supor que o 

desenvolvimento das habilidades de aprender a aprender, a ser, a fazer e a conviver, 

responderiam às demandas educacionais teoricamente existentes e, portanto, a acolher 

acriticamente as idéias da chamada Pedagogia das Competências (DUARTE, 2003). 

  Cabe aqui esclarecer a referência feita anteriormente sobre as demandas educacionais 

serem teoricamente existentes. Não desacreditamos existirem problemas e demandas 

concretas para a educação e para a escola, mas entendemos que o discurso sobre estes, 

difundido nos documentos até aqui mencionados, não são neutros. Segundo Apple (2006), as 

idéias e ações provenientes das condições ideológicas, econômicas e sociais existentes tanto 

no interior quanto no exterior da escola, é que acabam por determinar o que se pensa serem os 

problemas reais da educação.  

 A consonância da Proposta Curricular com os princípios expressos nos PCNs fica 

ainda mais clara no seu posicionamento sobre a articulação do currículo ao mundo do 

trabalho.  

                                                            
14 O discurso político-ideológico propagado pelas agências multilaterais enfatiza uma formação para o trabalho 
na qual o indivíduo aprende a aprender e a se adequar às mudanças tecnológicas que alteram os modos de 
trabalho e suas principais diretrizes com relação às políticas sociais estão pautadas em conceitos como cidadania, 
competências, competitividade, eficiência e empregabilidade (cf. CORAGGIO, 1996; FRIGOTTO, 1996; 
SILVA JR., 2002; SILVA JR., 2005). 



34 
 

 O documento de Apresentação Proposta Curricular do Estado de São Paulo também 

entende que a organização do currículo deve promover o desenvolvimento de capacidades 

necessárias para enfrentar os desafios sociais, culturais e profissionais do mundo 

contemporâneo, em face de como a chamada sociedade do conhecimento se apresenta aos 

jovens. Ainda no referido documento, o trabalho como produtor de bens e serviços é 

considerado como “[...] a prática humana mais importante para conectar os conteúdos do 

currículo com a realidade” (p.23).  

 A oscilação, observada por Ramos (2001), na forma como o trabalho é abordado no 

parecer que dá forma às Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio e a consequente 

elaboração dos PCNEM (Parecer CNE/CEB nº 15/98 e a respectiva Resolução nº 3/98) 

continua presente nos docucumentos da Proposta Curricular. A autora distinguiu ao longo do 

Parecer o “trabalho como princípio e trabalho como contexto; trabalho como mediação e 

trabalho como fim; trabalho como práxis humana e trabalho como práxis produtiva (p.136)”. 

 O trabalho aparece na Apresentação Proposta Curricular como princípio pedagógico 

de contextualização dos conteúdos curriculares; como fim da relação entre teoria e prática 

(teoria entendida como os saberes ou disciplinas curriculares e prática como os tipos de 

trabalho e as carreiras profissionais); como prática a ser valorizada; e como práxis produtiva 

(trabalho como produtor de riquezas). Este documento aponta que: 

 

Em síntese, a prioridade do trabalho na educação básica assume dois sentidos 
complementares: como valor, que imprime importância ao trabalho e cultiva o respeito 
que lhe é devido na sociedade, e como tema que perpassa os conteúdos curriculares, 
atribuindo sentido aos conhecimentos específicos das disciplinas (SEE-SP, 2008[a], 
p.24). 

 

 A SEE-SP (2008[a]) ainda acrescenta a pertinência de se estender a contextualização 

dos conteúdos no mundo do trabalho também ao currículo do Ensino Fundamental, 

especialmente a partir da 5ª série, como se constata no trecho abaixo: 

 

A contextualização tem como norte os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, as 
normas das Diretrizes Curriculares Nacionais, que são obrigatórias, e as 
recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram elaborados para o 
Ensino Médio, mas são pertinentes para a educação básica como um todo, sobretudo 
para o seguimento da 5ª série em diante (p.20). 

   

 Segundo lê-se nos documentos da SEE-SP, a Proposta Curricular: 
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[...] tem como princípios centrais: a escola que aprende, o currículo como espaço de 
cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência de 
leitura e de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização 
no mundo do trabalho (SEE-SP 2008(a), p.11). 

 

 De acordo com Cammarano González (2007), as propostas educacionais centradas na 

formação para o trabalho e para a cidadania estão fundamentadas em práticas formativas “[...] 

cuja finalidade é a formação do indivíduo nos limites da generidade em-si, do mundo prático, 

utilitário, imediato, eficaz e eficiente; isto é, nos limites das relações sociais fundantes da 

formação capitalista” (p.189).  

 Este autor avalia que as reformas educacionais promovem a redução do indivíduo às 

possíveis articulações de habilidades cognitivas e supostas competências de adaptação para o 

trabalho e para a cidadania e considera que 

 

[...] a proposta de reforma da educação em curso se contrapõe às possibilidades de um 
processo de escolarização que contribua na perspectiva de remover radicalmente as 
práticas sociais que objetivam a alienação, a exploração e o controle do trabalho pelo 
capital (CAMMARANO GONZÁLEZ, 2007, p.190). 

 

 Neste mesmo sentido, Ramos (2001) entende que as políticas pautadas no marco 

conceitual do desenvolvimento de competências partem da institucionalidade existente para 

construir mecanismos de diálogo que aproximem os sujeitos sociais do mundo produtivo, 

visando criar referenciais a partir dos quais os processos formativos possam ser redesenhados 

e atualizados, de modo a flexibilizar a oferta de formação profissional inicial. 

 

Na ótica do capital, o fortalecimento da noção de competência é defendido como 
ponto de convergência dos projetos dos empresários e dos trabalhadores em termos de 
educação profissional. Um terceiro sujeito social – o governo – é convocado a dar 
materialidade a essa convergência, impulsionando as políticas que integrem esses 
projetos (RAMOS, 2001, p.75)  

 

 A adoção de uma educação centrada em competências como eixo de aprendizagem é 

justificada pela SEE-SP como modelo pedagógico capaz de permitir que a escola cumpra bem 

o papel que se espera dela, ou seja, o de promover o desenvolvimento das habilidades e 
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competências dos alunos para solucionar ou gerir problemas, selecionando dentre as inúmeras 

possibilidades o modo apropriado de agir.  

 A democratização da escola é apontada como outra razão que justificaria essa escolha, 

dado que a Secretaria entende que a construção de um conjunto básico de competências ao 

longo da escolaridade poderia garantir a igualdade de oportunidades, diversidade de 

tratamento e unidade de resultados a todos os alunos da rede. 

 As competências como referência do currículo pressupõe, ainda na perspectiva da 

SEE-SP, uma mudança de posicionamento da instituição escolar que, no contexto de uma 

crescente produção e um consequente acúmulo de conhecimento, deve trabalhar a capacidade 

de aprender dela própria e de seus docentes. “Isso muda radicalmente nossa concepção de 

escola como instituição que ensina para posicioná-la como instituição que também aprende a 

ensinar” (SEE-SP 2008(a), p.12, grifo da autora). 

 Conceber o currículo como espaço de cultura, de acordo com a referida proposta, 

significa articular a cultura e o conhecimento estabelecendo a relação entre o currículo e a 

vida. Promover aprendizagens curriculares relevantes15 para os alunos significa transpor para 

a situação de aprendizagem e ensino, a expressão da cultura científica, artística e humanista. 

O desenvolvimento das habilidades de aprender a aprender, a fazer e a conviver, nesta 

perspectiva, prevê a continuidade da produção cultural e a manutenção das práticas sociais.  

 A Proposta Curricular, em análise, prioriza as competências de leitura e escrita por 

entender que, apenas por meio destas seria possível concretizar o desenvolvimento das demais 

competências e deste modo deve ser o objetivo de aprendizagem de todas as disciplinas do 

currículo ao longo de toda a escolaridade básica, considerando que:  

 

as linguagens são sistemas simbólicos, com os quais recortamos e representamos o 
que está em nosso exterior, em nosso interior e na relação entre esses âmbitos; é com 
eles também que nos comunicamos com os nossos iguais e expressamos nossa 
articulação com o mundo (SEE-SP, 2008(a), p.16). 

 

 A seguir, apresentamos a Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o ciclo II do 

Ensino Fundamental e Médio, evidenciando como o desenvolvimento de habilidades e 

                                                            
15 A Proposta curricular compreende aprendizagem relevante e significativa como a que está contextualizada para o mundo 
do trabalho. 
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competências se apresentam no Caderno dos Professores desta disciplina em relação à 

organização dos conteúdos, situações de aprendizagem e avaliação. 

 

 

 

2.3.A Proposta Curricular de Língua Portuguesa  

 

  

 A proposta para o ensino da língua presente no programa “São Paulo faz escola” 

possui objetivos convergentes para os segmentos do Ensino Fundamental II e Médio,  como 

destaca a Proposta para a Língua Portuguesa. Pretende-se, com esta proposta, que os alunos 

sejam capazes de simbolizar suas experiências e a dos outros por meio da linguagem oral e 

escrita, refletindo sobre as mesmas no estudo da língua como instrumento que permite: a 

organização da realidade na qual o aluno está inserido; a construção de significados e sentidos 

na nomeação de conhecimentos e experiências; e, nesta perspectiva, que o aluno se torne 

sujeito. 

 A SEE-SP propõe, em Língua Portuguesa, o trabalho centrado nos gêneros textuais 

por entender que: 

  

Para o trabalho com gêneros textuais torna-se necessário compreender tanto as 
características estruturais de determinado texto (ou seja, como ele é feito) como as 
condições sociais de produção e recepção, para refletir sobre sua adequação e 
funcionalidade. Por exemplo, falar de curriculum vitae, na escola não pode ser 
separado do campo da atividade “trabalho”, o que nos leva a pensar tanto em outros 
gêneros de discurso associados “entrevista de emprego”, “anúncio de jornal” etc., 
quanto nas questões sociais de desemprego, primeiro emprego e competitividade no 
mundo do trabalho (SEE-SP, 2008(a), p.43). 

 

 A organização dos conteúdos de Língua Portuguesa para o ciclo II do Ensino 

Fundamental, privilegia o desenvolvimento das habilidades de leitura, de escrita, do falar, do 

ouvir e as relacionadas aos aspectos gramaticais da língua para todos os conteúdos prescritos, 

uma em cada aula das cinco semanais previstas.  

 O objetivo desta organização é que o aluno aprenda a lidar com textos nas diferentes 

situações de interação social, ou seja, amplie sua habilidade de “interagir lingüisticamente por 

meio de textos, nas situações de produção e recepção em que circulam socialmente, que 
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  Na concepção da SEE-SP, centrar o ensino da Língua Portuguesa no texto permite 

“[...] o desenvolvimento de habilidades que ultrapassam uma visão reducionista dos 

fenômenos lingüístico e literário (2008(a), p.43)”. As habilidades são postas nos Cadernos do 

Professor como aspécto de organização da apresentação dos conteúdos. Estes também 

elencam e apontam as competências básicas e as habilidades a serem privilegiadas nas 

situações de aprendizagem propostas para o bimestre em questão. 

 De acordo com Ramos (2001), a pedagogia das competências legitima a passagem do 

ensino centrado nos conteúdos para um ensino marcado pelo desenvolvimento de 

competências e, por meio desta noção, difunde a idéia de que a escola seria capaz de 

promover o encontro entre formação e emprego. Entretanto, a autora alerta que se tem 

subestimado muito a dificuldade de se desenvolver um currículo de ensino baseado em 

competências. Em oposição ao que ocorre nas organizações produtivas onde as competências 

são expressam pelo que o trabalhador deve ser capaz de fazer, na formação, os currículos 

estabeleceriam as estratégias para construir essas capacidades. 

 

É por esta razão que muitas vezes as normas de competência são apresentadas como se 
fossem as competências em si mesmas ou o próprio currículo. Entretanto, é óbvio que 
as normas, ao não responderem à lógica de ensino e aprendizagem, não apresentam 
nenhuma sequência que observe uma metodologia própria para a formação. [...] Elas 
expressam um objetivo, um resultado esperado e não uma metodologia de como 
aprender a chegar ao resultado. A descrição de atividades não é suficiente para a 
aprendizagem dos respectivos fundamentos técnico-científicos (RAMOS, 2001, p.82). 

 

  No Caderno do Professor são apresentadas as expectativas de aprendizagem e uma 

grade de avaliação, na qual são elencados parâmetros para a avaliação do aluno, descrevendo 

o que os alunos devem ser capazes de fazer ao final do caderno do bimestre. Neste item são 

colocadas perguntas para que o professor reflita sobre a aprendizagem dos seus alunos durante 

as sequências de atividades, exercícios de sistematização e em todas as avaliações realizadas.  

 A finalidade da avaliação, segundo a Proposta, é auxiliar o professor na sua reflexão 

sobre os aspéctos que precisam ser repensados ou planejados para sua próxima aula. Os 

Cadernos do Professor de Língua Portuguesa propõem a verificação das competências e das 

habilidades em um processo contínuo de avaliação, no desenvolvimento das atividades, na 

participação e na produção dos alunos e em uma avaliação pontual. 

 Para esta avaliação pontual recomenda-se uma prova individual ou qualquer outro 

instrumento de eleição do professor, mas os Cadernos apresentam uma sugestão pronta de 
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prova para o respectivo bimestre, com textos, perguntas de múltipla escolha e dissertativas 

para serem usadas pelos docentes na avaliação da aprendizagem dos alunos.   

 Também são sugeridas situações de recuperação para o bimestre, que em geral, se 

referem à retomada da mesma atividade desenvolvida no bimestre ou a autoavaliação, que 

aparece mais como revisão de conteúdo ou recuperação que como proposta de 

desenvolvimento da habilidade do aluno de olhar para o seu processo de aprendizagem. 
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3. O programa “São Paulo faz escola” na unidade escolar 

 

 

3.1.Caracterização da Unidade Escolar pesquisada 

 

 

 A Escola Estadual “Virgílio Assunção”16 foi criada em 2002, ano em que iniciou seu 

funcionamento. A escola oferece o Ensino Fundamental Ciclo II, no período diurno, em 

regime de Progressão Continuada, de organização anual com duração de quatro anos, 

equivalente ao bloco de 5ª à 8ª séries.  

 A localização da escola é privilegiada, de fácil acesso, próxima a estações de metrô e 

trem, conta com bons recursos locais, em geral gratuitos, para estudo do meio, pesquisa, 

diversão e cultura como o SESC-Pompéia, a Estação-Ciências, o Memorial da América 

Latina, o Parque da Água Branca, a Biblioteca Clarice Lispector, entre outros. 

 Situada em um bairro típico de classe média da cidade de São Paulo, que embora seja 

predominantemente residencial, vem apresentando uma forte tendência comercial. O perfil 

sócio-econômico do bairro é predominantemente de classe média baixa, por volta de 80% dos 

moradores apresentam esse perfil e são bem antigos na região, enquanto os demais são de 

nível sócio-econômico mais baixo.  

 Segundo o perfil da comunidade escolar traçado em 2008, em parceria com a 

Universidade Presbiteriana MACKENZIE – Faculdade de Psicologia, e apresentado no Plano 

de Gestão da Escola Estadual “Virgílio Assunção”, a comunidade valoriza a escola pelo que 

ela oferece a seus alunos e as famílias têm altas expectativas em relação ao que esperam de 

seus filhos após concluírem o Ensino Fundamental. 

 A unidade escolar atende cerca de 750 alunos17, divididos em dois turnos, manhã e 

tarde, em um total de 23 classes (Fig. 2). Estes alunos advêm das camadas médias-baixas e 

baixas, em geral do próprio bairro e de bairros vizinhos com perfil sócio-econômico menos 

favorecido (Lapa de Baixo, Brasilândia, Pirituba, Jardim Damasceno). 

 

                                                            
16 Nome fictício. 
17 Dados da SEE-SP de 2009. 
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Quadro 1: Corpo discente (2009). 

SÉRIE 
MANHÃ TARDE 

CLASSES ALUNOS CLASSES ALUNOS 

5ª série 3 99 2 57 

6ª série 2 73 3 94 

7ª série 3 105 3 96 

8ª série 5 150 2 68 

TOTAL 13 427 10 315 

  

 

 O corpo docente é composto por 43 professores,  dos quais 6 se encontram afastados 

por diferentes motivos. Dentre os em exercício, seis lecionam Língua Portuguesa. Como 

mostra o quadro síntese dos recursos humanos da escola, o número de funcionários nos cargos 

de Agente de Organização Escolar e Agentes de Serviço é insuficiente para atender a 

demanda da escola. 

 

 
Quadro 2: Recursos humanos 

NÚCLEO ADMINISTRATIVO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

FUNÇÃO Nº  de Pessoal FUNÇÃO Nº de Pessoal 

Diretor de Escola 01 Profº. Coordenador 01 

Vice-diretor 01   

Secretário 01 PEB II – Tit. Cargo 28 

Ag. De Org. Escolar 02   

Ag. De Serviços 02 PEB II – OFA 10 

Frente de Trabalho 00   

Cont.  FDE 00 Eventual 05 

 

 O prédio em alvenaria, de propriedade estadual, da Escola Estadual “Virgílio 

Assunção”, foi devidamente adequado em 2006 para fins de acessibilidade com rampas 

externas e elevador para acesso aos 03 diferentes pisos. Suas dependências encontram-se 

subdivididas em dois blocos, contando com: 
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01 elevador para fins de acessibilidade 

02 salas para Direção sendo uma para o diretor e outra para o vice-diretor 

01 sala para Coordenação 

01 sala para Secretaria 

01 sala de Professores 

01 quadra de esporte coberta com vestiários 

01 sala de multimídia 

02 Salas de Leitura 

01 Anfiteatro 

01 sala ambiente de Informática 

01 Laboratório de Ciências sem recursos instrumentais 

01 Refeitório, 01 cozinha e 01 depósito de alimentos (adaptados) 

10 Sanitários dentro do edifício principal, sendo 2 adaptados para deficientes físicos e 

2 exclusivos para professores e funcionários 

01 espaço físico para arquivo morto 

01 espaço físico para o grêmio estudantil 

01 sala adaptada para almoxarifado 

01 sala de aula para recuperação e reforço 

01 Pátio coberto 

14 Salas de aula dentro do edifício principal 

01 zeladoria ocupada 

01 cantina 

 

 Esta unidade escolar conta com os seguintes recursos materiais para suprir as 

necessidades pedagógicas dos alunos: 

 

03 aparelhos de televisão; 

02 aparelhos de vídeo; 

01 aparelho de DVD; 

02 aparelhos de som; 

06 duplicadores; 
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10 conjuntos de microcomputadores, devidamente instalados em mobiliários próprios, 

na sala de informática, porém sem condições de uso; 

06 computadores e 04 impressoras para atender o administrativo; 

01 microfone e 01 caixa de som; 

01 retroprojetor; 

01 notebook para uso pedagógico; 

01 projetor de imagem; 

Armários, arquivos, estantes de aços e mobiliário em geral; 

01 refrigerador, 01 freezer, 01 fogão industrial e 01 forno a gás; 

Jogos e software educacionais; 

Materiais desportivos e artísticos diversos.  

 

 

 O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) é caracterizado no Plano de 

Gestão da escola como reuniões de 2 horas semanais, com os professores de todas as séries e 

áreas de conhecimento, organizadas e coordenadas pelo professor coordenador, cujos 

objetivos são: estudar e discutir assuntos relativos às necessidades da comunidade escolar, 

principalmente aqueles com aplicabilidade na sala de aula e/ou outras atividades pedagógicas; 

trocar experiências com relação ao trabalho desenvolvido em sala de aula; tomar de decisões 

em relação à disciplina dentro e fora da sala de aula; realizar estudos relativos às dificuldades 

de aprendizagem das séries e/ou salas, buscando um trabalho integrado; passar informações 

gerais sobre alunos, atividades, cursos etc.  

 A observação dos HTPCs nos permitiu traçar um padrão ou ritual, mais ou menos 

constante dessas reuniões, que só foi quebrado em situações pontuais como o Conselho de 

Classe, quando o grupo de pofessores se dividiu por salas para conversar com o professor 

coordenador. 

 Toda semana, quase todos os professores, pontualmente às 11h45, se colocavam a 

preencher diários de classe ou a corrigir atividades de alunos na sala de multimídia enquanto 

aguardavam o início da reunião. Neste momento, as conversas se passavam discretamente 

dois a dois entre professores, geralmente girando em torno de amenidades e alunos 

indisciplinados.  
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 A reunião normalmente começava meia hora mais tarde, com o diretor ou a vice-

diretora tratando de assuntos administrativos, geralmente envolvendo questões de disciplina 

de alunos, reforçando procedimentos a serem cumpridos pelos professores, informações sobre 

atividades e programações em geral. 

 Quase sempre, o coordenador pedagógico assumia a palavra já próximo aos 15 

minutos finais da reunião. A indisciplina dos alunos e a violência na escola, tema em pauta 

havia algumas semanas e que se manteve durante o período de nossa observação, apareciam 

nos tópicos de alguns slides tirados de um curso de capacitação feito, fora da rede estadual, 

por uma das professoras mais antigas da escola.  

 A proposta de trabalho do coordenador pedagógico para este assunto envolvia a 

apresentação de conceitos teóricos que pudessem pautar uma posterior discussão. O 

coordendor pedagógico não demonstrava domínio do conteúdo, atendo-se apenas a realizar a 

leitura dos slides, sem nada acrescentar ou explicar. E o HTPC se encerrava sem um 

fechamento do que fora abordado, sem espaço para a participação do grupo, e, mais uma vez 

com o mesmo discurso: continuamos na semana que vem quando abriremos para discussão do 

tema no grupo. 

 Não por acaso, a falta de espaço para as trocas e as discussões pedagógicas é apontada 

como um fator que perpetua as questões postas pelos docentes, na devolutiva18 dada pelas 

estagiárias da  Faculdade de Psicologia da Universidade Presbiteriana MACKENZIE sobre o 

trabalho de observação dos HTPCs da Escola Estadual “Virgílio Assunção” em 2008. 

   

[...] com relação ao HTPC, percebemos que há uma dificuldade em seguir a pauta 
planejada, existindo uma demanda para resolver problemas administrativos. [...] No 
entanto, parece que as questões administrativas têm deixado pouco espaço para as 
discussões pedagógicas [...] os problemas trazidos [pelo grupo] não denunciam um 
problema específico, mas sim algo que pode estar sendo espelhado nos alunos, 
professores e na coordenação/direção. Neste sentido, o problema se repetirá até 
conseguir ser ao menos discutido e elaborado. 19     

 

 Na sala dos professores, não foram poucas as manifestações dos docentes de outras 

disciplinas querendo expressar suas inquietações e ser ouvido. Destacamos dois episódios que 

ilustram bem este ponto. No primeiro, uma professora de Química interrompeu uma das 

entrevistas para apontar que os Cadernos da disciplina que leciona trazem pouco conteúdo 

                                                            
18 Fonte: Anexo 3 – Devolutiva da Universidade Mackenzie. 
19 Idem 
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teórico, privilegiando as atividades experimentais para as quais a unidade escolar não dispõe 

de recursos para a realização. 

 No segundo episódio, uma professora aguardou ansiosamente que o gravador fosse 

desligado para relatar a fala de seus alunos. Preocupada com possíveis implicações, antes do 

relato, se certificou que sua identidade não seria revelada. Indignada, contou que ouviu de um 

grupo de alunos, ao chamá-los para a sala de aula depois do intervalo, que eles entrariam só se 

quisessem e que ela não poderia nem lhes dar falta, já ganhava mal e precisaria do bônus. 

 Os problemas relacionados com a prática docente e com a qualidade do ensino 

apareceram nas entrevistas dos professores de Língua Portuguesa sempre vinculados aos 

alunos. As falas dos professores em geral refletem uma busca por culpados pelos problemas 

que estes enfrentam no cotidiano da escola, ora como consequência de comportamento 

indisciplinado, ora pela progressão continuada, ora pelo papel da família, mas sempre de 

algum modo recaindo individualmente no aluno.  

 O professor menos experiente, com uma fala pouco clara sobre as questões que 

enfrenta em sua prática, se mostra desesperançado, sem qualquer perspectiva de lidar com 

suas dificuldades e coloca toda a responsabilidade nos alunos: “[...] não tem condição de..., da 

aula fluir na sala em que eles simplesmente não estão a fim. [...] Eu acho que não vai 

melhorar também. Infelizmente eu não tenho esperança (Prof. B).”  

 O Prof. A aponta para a importância do papel da família: “[...] a qualidade da aula vai 

ser melhor onde tem um grupo de alunos melhores, com apoio da família.” Já o Prof. C 

responsabiliza a política educacional: “a questão da aprendizagem não esbarra na Proposta. 

Esbarra na situação que o governo colocou dos alunos não reprovarem.” 

 Um discurso mais elaborado e consolidado aparece na fala do professor mais 

experiente. Ao longo de seu depoimento, o Prof. E reune todos os elementos que apareceram 

no conjunto da fala dos colegas:  

 

Hoje em dia eu acho que está muito falho, começando pela progressão continuada, 
porque para os alunos, se não tem uma nota que reprove, eu acho que eles vão se 
acomodando cada vez mais e desrespeitando os professores porque sabem que vão 
passar; [...] Do jeito que os alunos estão indo na parte de princípios morais, valores, 
disciplina e respeito deixa muito a desejar; [...] Porque hoje em dia os alunos não 
querem aprender porque eles sabem que passarão do mesmo jeito, então a gente 
procura dar o melhor da gente e esperar que a vida selecione; [...] Eu não sei o que 
acontece, também é muito importante a educação que a família dá. Eles já deveriam 
vir para a escola com esta educação. 
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 Todos os entrevistados citaram estudantes interessados, salas com bons alunos ou 

turmas que querem aprender, deixando subentendido que cada um dos tidos como 

indisciplinados, poderia escolher outro tipo de postura com relação à escola, às aulas ou o 

ensino como o fizeram os “bons alunos”. Entendemos que isto tudo seja revelador de uma 

culpa pelos problemas citados anteriormente, que está implicitamente atribuída pelos 

professores, conscientes ou não, à figura do aluno.   

 O grupo tem a figura do Diretor como referência para a mediação de conflitos 

relativos aos alunos, mesmo daqueles diretamente relacionados com o encaminhamento das 

aulas ou do processo de ensino e aprendizagem, e fazem uso do HTPC para discutir questões 

sobre alunos indisciplinados. 

 A falta de tempo para discussões de cunho pedagógico e de capacitação teórica dentro 

do horário de trabalho na escola também aparece na fala dos professores como um problema 

ou entrave para a compreensão dos princípios e fundamentos teóricos da Proposta Curricular e 

para o trabalho com os Cadernos. 

 O prof. A, por exemplo, aponta que “ainda tem falhas nesse início porque não há um 

curso dentro do horário de trabalho que o professor possa ter uma orientação ou discutir entre 

os pares sobre o desenvolvimento da proposta.”  

 A fala do prof. C também se encaminha neste sentido: “E depois, mesmo em HTPCs, 

nem sempre é tratado isso. O Estado implantou a proposta, mas não fez capacitação com os 

professores, ele capacitou entre áspas o coordenador [...].” 

  Com base nas observações, nas entrevistas e nos demais dados coletados, concluímos 

que o HTPC não representa um espaço de formação para o grupo e que, dentro deste contexto 

de ausência de um espaço de formação dentro da unidade escolar, o Coordenador Pedagógico 

não é visto como um possível articulador desta formação. 

  O grupo aponta a importância da troca entre os colegas, das capacitações na Diretoria 

de Ensino ou com especialistas da sua área de conhecimento e a formação continuada para 

auxiliá-los com as questões pedagógicas da sua prática docente, porém, não mencionam o 

Coordenador Pedagógico neste papel. 
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3.2.Os mecanismos de controle da reforma na visão dos professores de Língua 

Portuguesa 

 

 

 Conforme apresentamos no capitulo anterior, esta reforma educacional da SEE-SP 

instituiu um conjunto de mecanismos de controle de implementação para sua proposta 

curricular. Neste item analisamos com base nos dados coletados como estes mecanismos estão 

sendo apropriados pelos professores de Língua Portuguesa, apontando as mudanças geradas 

na prática docente. 

 Para tanto, dividimos as falas dos professores e coordenador pedagógico em quatro 

categorias: apresentação da proposta; unificação do currículo; o uso dos Cadernos; avaliação 

externa e o bônus (quadro 6). 

 Inicialmente, levantamos a hipótese que as estratégias utilizadas pela SEE-SP para a 

Apresentação da Proposta Curricular tivessem uma grande influência na aceitação do 

programa “São Paulo faz escola”. Supunhamos que o uso de recursos tecnológicos (espaços 

virtuais de formação; videoconferências; distribuição de DVDs), a presença de renomados 

especialistas das diversas áreas do conhecimento na elaboração das propostas e a atuação do 

Coornador Pedagógico nos HTPCs, como previa o Caderno do Gestor para esta etapa inicial 

de apresentação, fossem significativamente mencionada pelos professores. 

 Entretanto, os dados revelaram que, para os professores, as estratégias de apresentação 

da proposta em si tiveram pouca importância não confirmando o destaque que esperávamos 

para as ações acima. O protagonismo do Coordenador Pedagógico que entendemos existir 

nesta reforma, por exemplo, não foi apreendido como tal pelos docentes de Língua Portuguesa 

ou sequer pelo próprio coordenador que defendia em sua fala que “tudo que está na Proposta e 

no Caderno do Gestor é para os três: direção, vice-direção e coordenação. É sempre voltado 

para o trio gestor”.  

 Por outro lado, a padronização do material didático praticamente naturalizou a 

aceitação e a implementação da proposta, tendo sido apropriada pela escola como uma 

necessidade de unificação do currículo na rede. Considerando a citada intenção da SEE-SP de 

criar consensos sobre os pontos teóricos da proposta curricular, com relação à unificação do 

currículo esse objetivo foi seguramente atingido.  
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 O consenso, observado na escola e evidenciado nas falas dos entrevistados, sobre a 

necessidade de um norte a ser seguido e, neste sentido, as Diretrizes, os Parâmetros e os 

Planos de Ensino elaborados na escola pesquisada pelos professores de Língua Portuguesa 

não eram vistos como tal, em oposição ao que ocorreu com os Cadernos do Professor e do 

Aluno. A prescrição de um currículo único e padronizado foi apropriada pelos agentes da rede 

como um guia necessário para o controle do conteúdo a ser trabalhado pelos docentes daquela 

disciplina e que, na concepção dos entrevistados, seria esta a maior contribuição desta reforma 

para melhorar a qualidade do ensino na rede estadual paulista. 

 Visando comparar a Proposta Curricular de Língua Portuguesa com os Planos de 

Ensino de 2004, 2007, 2008, 2009 e 2010 desta disciplina, elaborados e coletados na unidade 

escolar pesquisada, e verificar as transformações ocorridas nestes planos em função da 

implementação da reforma do ensino paulista no final do ano de 2007, organizamos os dados 

em três quadros segundo os eixos: habilidades, conteúdos e avaliação (quadros 3, 4 e 5). 

 No quadro 3, destacamos como as habilidades aparecem nos referidos documentos e 

identificamos, na Proposta Curricular e nos Planos de 2009 e 2010 de Língua Portuguesa da 

escola, uma identificação entre objetivos e habilidades a serem privilegiadas no 

desenvolvimento das competências, corroborando que “a noção de competência é 

frequentemente associada aos objetivos de ensino em pedagogia” (RAMOS, 2001, p.223). 

 Quanto aos conteúdos, sintetizados no quadro 4, as principais modificações se referem 

à análise sintático-semântica da Língua Portuguesa. A ortografia, a acentuação, a pontuação e 

outros aspectos normativos adquirem o mencionado caráter de um conteúdo com um fim em 

si mesmo e são abandonados, ao menos nos Planos, em 2009 e 2010. 

 No eixo da avaliação, abordado no quadro 5, a mudança mais significativa se encontra 

na incorporação da avaliação processual. Também se agrega nos Planos de Ensino o termo 

autoavaliação, mas sem uma elaboração sobre o significado desse conceito. Em 2008, alguns 

Planos de Ensino ainda trazem a avaliação com função de diagnóstico e classificação, outros 

já começam a prever outros tipos de avaliação como jogos e já não incluem provas mensais e 

bimestrais. Nos planos de 2009 e 2010 permanece a preocupação com cuidado dos alunos 

com o material escolar e com os Cadernos, que é o único item mantido dos planos anteriores. 
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Quadro 3: As habilidades nos planos de ensino de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental II 
Proposta Curricular de LP  Planos de 2009/2010 Planos de 2008 Planos de 2007 Planos de 2004 

 
Habilidade como aspécto or-
ganizador da aprsentação dos 
conteúdos. 
 
5 habilidades a serem 
desenvolvida em todas as 
séries: 
 
- de leitura;  
- de escrita;  
- do falar;  
- do ouvir;  
- relacionadas aos aspéctos 
gramaticais da língua. 
 
Nos cadernos do professor 
de cada bimestre, são elenca-
das competências básicas e 
apontadas as hábilidades a 
serem privilegiadas nas 
situações de aprendizagem 
propostas para o bimestre. 

Nos planejamentos de cada 
série e bimestre são transcritas 
literalmente apenas algumas 
das habilidades apontadas nos 
cadernos do professor.  
Exemplos: Reconhecer carac-
terísticas do gênero [...]; Rees-
crever textos [...]; Reconhecer 
textos do gênero [...]; Analisar 
a gramática em funcionamento 
no texto; Estabelecer conexões 
e dar contexto; Converter uma 
linguagem em outra; Formular 
questões; Realizar observações; 
identificar as variantes dialetais 
e suas interferências na comu-
nicação; identificar a adequação 
de registros formais e informais 
da língua portuguesa; realizar 
análises de morfossintaxe 
relacionadas a modos verbais 
aprendidos; produzir um 
folheto; reconhecer os vários 
tipos de coesão que permitem a 
progressão discursiva dos 
textos expositivos e 
argumentativos; elaborar 
projetos coletivos de  leitura e 
escrita. 

1º bimestre: planos feitos por 
cada professor individualmente, 
sem formato padronizado. 
As competências e habilidades 
apa-recem nos planos apenas de 
uma das professoras.  
Nos 2º, 3º e 4º bimestre é ado-
tado um formato padrão e alguns 
professores passam a trabalhar 
juntos por série na elaboração dos 
planos. 
Exemplos: 
Habilidades: leitura, escrita e 
oralidade; apropriar-se do conhe-
cimento sobre o gênero...; produ-
zir um folheto prescritivo; per-
ceber e escolher as estruturas 
textuais adequadas às várias 
situa-ções de comunicação; 
aprimorar o uso da gramática, 
levando ao cotidiano do aluno; 
buscar regras básicas e 
memorizar convenções; realizar 
análises linguísticas elementares 
na perspectiva da morfossintaxe. 

Todos os 
planejamentos 
de LP de todas 
as séries são 

idênticos ao de 
2004. 

Estes planos trazem compêtencias 
para todos os bimestres de todas as 
série: 
Levando-se em conta a 
especificidade da faixa etária e o 
desenvolvimento das habilidades 
necessárias, compreender e usar os 
sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, 
expressão, comunicação e 
informação. 
 
E habilidades: 
perceber e escolher as estruturas 
textuais adequadas às várias 
situações de comunicação; perceber 
as variantes dialetais e suas 
interferências na comunicação;  
perceber a adequação de registros 
formais e informais da língua 
materna; buscar regras básicas e 
memorizar convenções; realizar 
análises linguísticas elementares na 
perspectiva da morfossintaxe.  
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Quadro 4: Os conteúdos nos planos de ensino de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental II 

Proposta Curricular de LP Planos de 2009/2010 Planos de 2008 Planos de 2007 Planos de 2004 

Conteúdos baseados no texto como princípio 
gerador do ensino de LP, contemplando 
conteúdos gerais, de leitura, de produção 
escrita e de oralidade/escuta. Dois eixos de 
orga-nização semestrais: 
1º semestre: Tipologia e gêneros textuais 
2º semestre: Texto, discurso e história 
Nos cadernos do professor de cada bimestre, 
os conteúdos são detalhados em dois quadros, 
um com conteúdos gerais a longo prazo e 
outro com os conteúdos gerais do bimestre. 

 
Nos planejamentos de cada 
série e cada bimestre são 
transcritos literalmente 
apenas alguns dos conteúdos 
gerais do bimestre detalhados 
nos cadernos do professor. 

 

 
Os conteúdos dos anos 
anteriores que são 
contemplados na 
proposta ganham a 
nova redação desta. 
Notamos a 
permanência da 
gramática e de outros 
aspectos normativos 
da língua. 

 
Todos os 

planejamentos 
de LP de todas 
as séries são 

idênticos ao de 
2004. 

Para todas as séries e 
bimestres: 
Noções e conceitos: produção 
de diferentes tipos de texto em 
função de sua 
intencionalidade, gêneros, 
registros, tanto na linguagem 
oral quanto escrita. 
Concordância e regência 
verbal e nominal; ortografia, 
acentuação e pontuação. 

 

Quadro 5: A avaliação nos planos de ensino de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental II 
Proposta Curricular de LP Planos de 2009/2010 Planos de 2008 Planos de 2007 Planos de 2004 

Verificação de competências e habilidades 
a partir de 4 eixos: 
-Processo: olhar de modo comprometido 
e profissional o desenvolvimento das 
atividades dos alunos. 
-Produção continuada: olhar a produção 
escrita e outras atividades de produção de 
textos. 
-Pontual: olhar atentamente a prova 
individual. 
-Autoavaliação: elaborar propostas que 
desenvolvam a habilidade de o aluno 
olhar para o seu processo de apren-
dizagem. 

-Processual: Cadernos organi-
zados, participação em sala de 
au-la e roda de discussão de 
textos;  
-Produção continuada: Elabora-
ção de fichas organizativas, 
produção Oral de relato, 
produção escrita de relato. 
-Avaliação pontual: Atividades 
individuais, em duplas e grupos, 
interpretação de textos com testes 
de múltipla escolha, avaliação 
individual. 
-Autoavaliação: nenhum dos 
planos descreve este item. 

Função diagnóstica e 
classificatória; 
produção e 
interpretação de texto; 
prova; exercícios; 
jogos; debates; etc. 

Todos os 
planejamentos 
de LP de todas 
as séries são 

idênticos ao de 
2004. 

Função diagnóstica e 
classificatória: observar 
produtividade, interesse e 
atenção em aulas, organização 
e zelo pelos registros; 
cumprimento de tarefas extra-
classe; cooperação em 
atividades grupais; refazimento 
de atividades orais e escritas 
insatisfatórias; provas objetivas 
mensais e bimestrais; 
apresentação oral e escrita de 
trabalhos. 
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 Enquanto para os anos de 2004, 2007, 2009 e 2010 encontramos um Plano de Ensino 

para cada série em formulários padronizados, para 2008 encontramos vários Planos diferentes 

para a mesma série e em formatos variados. No 1º bimestre de 2008, os professores 

elaboraram os Planos de Ensino para suas salas individualmente, e em relação ao que 

continham apenas um contemplava habilidades e competências. Já a partir do 2º bimestre, 

foram utilizados formatos padronizados e foi possível constatar que alguns professores 

trabalharam juntos, por série, na elaboração dos Planos. No segundo semestre, encontramos 

apenas um Plano de Ensino por série nos moldes dos elaborados no bimestre anterior. 

 Acreditamos que isto se deu em 2008 em função da distribuição do material da 

proposta, especificamente, dos Cadernos do Professor e do Aluno, sobre o quê o coordenador 

pedagógico destacou: 

 

A logística [de chegada e distribuição dos cadernos] foi difícil. Dia 8 de fevereiro 
anunciam: estão recebendo os livros. Os livros chegaram dia 30 de maio, então essa 
logística foi muito difícil. [...] Agora está melhorando. [...] Isso interferiu com o 
trabalho que não conseguia ser desenvolvido porque havia uma cobrança. Nós 
iniciamos o trabalho já pensando neste currículo, só que o material subsidiado não 
chegava.  

  

 Com base nestes dados, concluímos que a implementação da Proposta em 2007 

interferiu diretamente na prática de elaboração dos Planos de Ensino da escola pesquisada já 

em 2008, tendo em vista que, nos três eixos mencionados, estes Planos constituem um híbrido 

do modelo anterior (2004 a 2007) com o que passou a vigorar a partir de 2009; e que a 

Proposta Curricular de Língua Portuguesa determinou os Planos de 2009 e 2010, os quais, 

exceto pelo item destacado na discussão sobre avaliação, contemplam apenas o que está 

presente nos Cadernos do Professor. 

 As práticas de elaboração destes Planos de Ensino se mostraram como o cumprimento 

de uma mera formalidade. Embora tenha havido uma mudança significativa nos mesmos com 

a implementação da Proposta, a prática de elaboração dos Planos de Ensino nesta unidade 

escolar permanece a mesma: de um ano para outro, apenas a data é revista. 

 Nas entrevistas, os Planos de Ensino não apareceram como norteadores do trabalho 

docente. Estes não foram mencionados pelos professores quando perguntados sobre como 

realizam o planejamento das suas aulas. 
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 Os dados também indicam que prática de planejamento instituida entre os professores 

é guiada antes pelas atividades dos Cadernos do Aluno que pelos objetivos de aprendizagem, 

ou competências e habilidades a serem desenvolvidas no aluno, ou a descrição da situação de 

aprendizagem apontada nos Cadernos do Professor.  

 Em geral, os professores se referem aos Cadernos do Aluno como apostila e entendem 

que faltam atividades ou exercícios para ocupar o tempo de aula de um bimestre e, por isso, 

vêem a necessidade de complementar a apostila com o uso do livro didático. Os conteúdos de 

gramática, apontados nos Cadernos do Aluno e que os professores acreditam ser mais 

relevantes para o grupo ou série, também são reforçados por atividades dos livros didáticos. 

 Concluímos que a Proposta Curricular de Língua Portuguesa orienta a seleção dos 

conteúdos e organiza sua sequência, o que anteriormente era feito pelo livro didático, que por 

hora, apenas complementa alguns pontos já presentes nos Cadernos do Aluno e do Professor, 

principalmente, com exercícios de fixação do conteúdo dos temas e dos tópicos de gramática. 

 Mais um indicativo da apropriação e objetivação dos conteúdos do currículo prescrito 

pelo programa “São Paulo faz escola” na prática docente é revelado pelas demandas postas 

pelos professores para a adoção dos livros didáticos para o próximo ano letivo. Os livros 

deixados na sala dos professores para que a unidade escolar faça sua escolha no Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) trazem na capa “indicações de conteúdos presentes na 

nova proposta do Estado de São Paulo” e são os de eleição dos professores de Língua 

Portuguesa. 

 

Eu acrescento quando eu acho que não tá complementando na proposta, a informação, 
outras vezes a própria proposta, como não trabalha com as questões gramaticais, ela 
sugere que se faça o trabalho com o livro didático. Mas aí tem um erro porque nem 
sempre o livro didático vai apresentar tudo que a proposta pediu. (Prof.C) 

 

 Um representante comercial de uma grande editora, distribuiu sua coleção de livros 

para os docentes desta disciplina destacando a indicação do paralelo com a proposta presente 

em seus livros e apregoando que para o próximo ano, seus autores já estão trabalhando na 

adequação do livro didático a todos os conteúdos da proposta e na sequência em que estes 

aparecem nos Cadernos do Estado.   

 Em relação à avaliação externa e ao bônus, que discutimos a seguir, acreditamos que 

explicitar as informações sobre os indicadores de desempenho da escola no IDESP pode 

contribuir para a caracterização do contexto que permeia a prática docente e a fala dos 
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professores de Língua Portuguesa desta unidade escolar sobre a política de incentivos20 que 

instituiu a remuneração por desempenho como um mecanismo de controle da reforma 

educacional em pauta.  

 No último resultado divulgado do IDESP, referente ao ano de 2009, a Escola Estadual 

“Virgílio Assunção” cumpriu em 120%21 a meta estabelecida com base no resultado de 2008, 

elevando em 1 ponto seu indicador de qualidade. Os números publicados no Boletim da 

Escola de 2009, isoladamente, podem levar-nos a inferir que houve um aumento expressivo 

do índice de qualidade da unidade escolar ao final do segundo ano do programa “São Paulo 

faz escola” na rede estadual. 

 Entretanto, ao compararmos os resultados de 2007, 2008 e 2009, verificamos que o 

aumento deste indicador de qualidade cai de 1 para 0,39 pontos, considerando como ponto de 

partida o IDESP de 2007, conforme os quadros abaixo: 

 

 
Fig. 5: Boletim da escola: Evolução e cumprimento das metas do IDESP de 2008. 

 

Fig. 6: Boletim da escola: Evolução e cumprimento das metas do IDESP de 2009. 
                                                            
20 Item 9 do plano de ação do governo apresentado na Introdução (p. 6). 
21 O Índice de Cumprimento de Metas é limitado ao intervalo de 0% a 120% para fins de bonificação, segundo 
nota técnica do IDESP. 
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  O mesmo ocorre com os indicadores de desempenho em Língua Portuguesa (baseados 

nos resultados do SARESP). De 2007 para 2008, esse número cai de 4,72 para 3,4127 (uma 

redução de mais de 70%). Em 2009, este indicador sobe para 4,383, o que representa um 

aumento de quase 130% em relação ao ano anterior, porém, ainda permanece menor que o 

alcançado no ano de 2007.   

 

 

 
Fig. 7: Boletim da escola: IDESP 2007. 

 

 

 
Fig. 8: Boletim da escola: IDESP 2008. 

 

 
Fig. 9: Boletim da escola: IDESP 2009. 
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 Neste momento, não temos a intenção de aprofundar a análise destes dados, uma vez 

que a complexidade dos fatores que medeiam as relações entre os índices de qualidade do 

ensino e a implementação da proposta curricular, dentro da reforma estadual paulista, 

requeriria um aprofundamento que não cabe neste trabalho e foge do seu objetivo. 

 Porém, destacamos na fala dos professores o descontentamento em relação a esta 

política de remuneração por desempenho, que um dos professores chega até a chamar de 

cruel.  Em primeiro lugar, os professores discordam dos critérios de avaliação do seu 

desempenho. Como já apontamos anteriormente, estes afirmam que os resultados dependem 

dos alunos e não deles. O trabalho docente, ou o ensino em sala de aula, aparece desvinculado 

da aprendizagem dos alunos nas falas dos professores sobre a avaliação do seu desempenho. 

Os professores ensinam tendo a prova do SARESP como parâmetro do que os alunos 

precisam aprender, mas acreditam que o desempenho do aluno na prova está mais 

relacionados com as questões de indisciplina, de falta de valores morais e de apoio dos 

familiares, como discutimos no início deste capítulo. 

 Esta fala do prof. A sintetiza este raciocínio: “agora quanto ao bônus, nós nunca 

sabemos, isso é uma caixinha de surpresas porque vai depender sempre do alunado, da 

família, do apoio, nos lugares [escolas] as pessoas são diferentes e a gente não sabe.” 

  Em segundo lugar, os professores acreditam que precisam ser melhor remunerados, 

alegam que o bônus, em não compondo o salário e sendo imprevisível, não realiza esta 

função. Alguns claramente compreendem a política de remuneração por desempenho como 

desumanizadora das relações sociais da escola. 

 Pudemos perceber, a partir dos dados, que a mencionada política interfere diretamente 

na presença dos professores, que passaram a se preocupar com o número de faltas suas e de 

seus colegas. 

 Conforme destacamos no primeiro capítulo, a própria política curricular atua como um 

condicionante das práticas escolares (SACRISTÁN, 2000). Com base nas poderações feita até 

aqui sobre a ressignificação dos mecanismos de controle da reforma pelos professores de 

Língua Portuguesa, no próximo item, buscamos apreender e analisar a apropriação feita pelos 

docentes dos pressupostos teóricos inscritos na Proposta Curricular. 
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Quadro 6: Síntese das falas que revelam a visão dos professores sobre dos mecanismos de controle da reforma 

 Apresentação da Proposta Unificação do currículo O uso dos Cadernos Avaliação externa e o bônus 
Prof. 
A 

“Com a implantação, todos nós 
tivemos que tomar conhecimento 
da proposta e alguns cursos on-
lines que foram realizados durante 
este período. E nas unidades 
escolares, através dos horários 
pedagógicos na unidade escolar.” 
“[A formação dada para os 
coordendores] faz [a diferença para 
compreender a proposta] porque o 
coordendor quando é apresentado 
nesses cursos de orientação da 
proposta curricular, nós temos 
aproximadamente às vezes 4 a 8 
horas de trabalho em uma diretoria 
de ensino e que na semana dentro 
da unidade escolar o professor tem 
2 horas de HTPC fracionado, você 
não tem 2 horas para tratar da 
proposta porque a unidade escolar 
tem suas particularidades, questões 
a serem resolvidas e acaba 
sobrando um tempo menor para a 
discussão da proposta curricular. 

 
“Não, hoje falar em unificação de 
conteúdo não. A proposta é 
desenvolvimento de habilidades e 
competências, com temas e depois 
os conteúdos. A unificação nessa 
ordem com esse foco é que eu acho 
que a proposta curricular vem a 
resolver uma questão aí, de anos, 
de não haver nenhuma unificação 
dentro da rede pública estadual.” 

“Por exemplo, tem sempre duas 
apostilas, tem uma apostila do 
aluno e a apostila do professor, o 
caderno do professor. Então, você 
tem sempre que estar olhando como 
que você vai trabalhar a sua aula, 
separar o material pra poder 
desenvolver a aula.” 
 “Normalmente nós tinhamo vários 
livros didáticos. Sempre houve 
livro didático na escola, pelo menos 
de LP. Outras disciplinas não têm 
livro didático, mas LP sempre teve. 
Então, a gente tinha vários livros, 
os conteúdos que nós sabiamos, a 
nossa referência era o livro didático 
também. Você tem um livro de 5ª 
série, você tem a idéia, olha o livro 
de 5ª série o aluno deve saber sobre 
isso, 6ª deve saber sobre isso e a 
gente vai trabalhando com vários 
livros didáticos. Como faz hoje.” 

“Essa eu acho que a pior que tem, 
política de bônus. Porque não se 
pode comparar uma instituição que 
tem compromisso de formação de 
cidadãos com uma indústria que 
tem que colocar produtos no 
mercado e com qualidade. Aqui nós 
estamos falando de seres 
humanos”. 
“Agora quanto ao bônus, nós nunca 
sabemos, isso é uma caixinha de 
surpresas porque vai depender 
sempre do alunado, da família, do 
apoio, nos lugares as pessoas são 
diferentes e a gente não sabe. 
Agora pensar: eu vou dar aula 
porque eu quero atingir o índice, 
não. Eu vou trabalhar e espero ter 
um bom resultado, mas não penso 
em bônus.” 

Prof. 
B 

“[tomei conhecimento da proposta 
curricular] Através da escola que eu 
trabalhava em 2007. Foi 
introduzido pelos coordenadores, 
eehhh, a escola mesmo, né, que fez 
esse papel de introduzir a proposta 
nos HTPCs, tal e a gente começou 
a trabalhar.” 

“É interessante a idéia, eu acho 
que, de ter uma proposta que 
englobe todas as escolas do Estado 
de São Paulo em um ideal só, é 
todas as séries estarem no mesmo 
nível, mas eu acho que não 
funciona tanto porque tem alguns 
problemas com a apostila e também 

“O planejamento, ah, eu planejo 
antes o quê que eu vou, a atividade 
seguinte, do dia seguinte, né? 
Geralmente é no dia anterior, não 
planejo muito antes. E eu dou uma 
estudadinha na apostila, se precisar 
pesquisar algum material, eu trago 
ou o livro didático.” 

“Porque às vezes o que se avalia no 
SARESP não engloba o que está 
sendo cobrado alí na proposta, o 
que está sendo passado e também, e 
muito menos, assim, não avalia 
totalmmente o aluno. Dá pra ter 
uma idéia, mas não dá pra seguir só 
essas avaliações, eu acho. E muito 
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 Apresentação da Proposta Unificação do currículo O uso dos Cadernos Avaliação externa e o bônus 
 com as escolas, assim, o nível dos 

alunos de sala para sala muda 
muito, de escola para escola, 
perdão.”  

“Ahhh, algumas vezes. Não 
sempre. Algumas vezes eu vou 
consultar o caderno [do professor].” 
“Eu acho que falta bastante, não é 
como um livro didático. Como diz, 
ela é um caderno, uma apostila, 
acho que até por isso a gente tem 
que complementar. Se é uma 
apostila, é diferente. O livro 
didático geralmente ele engloba 
toda a matéria, a apostila não. Ela 
vem por partes, vem com algumas 
atividades pra você trabalhar e pra 
te auxiliar. É o que eu te falei, 
complementa. Então, quer dizer, ela 
ajuda ao complementar, mas por 
isso ela não é essencial. Ela apenas 
complementa, acho que é o 
complemento que ajuda.” 
“[...] eu trabalho normalmente com 
a apostila e os alunos sempre 
trazem, então às vezes eu trabalho 
com a apostila e o livro juntos o 
mesmo assunto, entendeu? 
Abordando o mesmo assunto com 
diferentes atividades.” 
“Não sei se você considera uma 
mudança ou não, é só que tem uma 
facilidade pelo aluno já ter o 
material. Entedeu, você traz os 
complementares, mas ele já está lá 
todo dia com a apostilinha, tal, 
entendeu, você chega dá a matéria, 
ele leva pra casa, faz a lição”. 

menos avalia o professor porque 
não depende só do professor. E me 
desculpe, mas o professor não é um 
santo que faz milagre porque os 
alunos se não querem o professor 
não tem como. E hoje tá assim, 
né?” 
”Como eu estou começando e nem 
sou concursada, ehhh, por exemplo, 
demora. O ano passado eu não 
trabalhei, então esse ano nem 
ganhei bônus. Esse ano, tudo bem, 
poderia estar trabalhando pensando 
no bônus. [...] eu não estou 
pensando no bônus porque,  eu vou 
ser sincera então, já que eu nem sei 
se eu vou continuar nessa carreira 
porque tá um desastre total, né? [..] 
Então eu não estou pensando em 
bônus. Eu trabalho, faço o meu 
serviço. Também não é porque eu 
não vou continuar que eu faço não 
o serviço, meu trabalho, de uma 
forma boa. Eu me considero uma 
profissional, assim, razoavelmente 
boa e então eu não penso nisso. 
Porque se eu pensasse, eu não iria 
exigir muito dos alunos porque o 
que eles querem é o resultado, não 
é? Não é nota? Então se eu der 
nota... eu ganho meu bônus. Estou 
sendo sincera, eu não tô pensando 
em ganhar bônus porque eu não 
dou nota. 
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 Apresentação da Proposta Unificação do currículo O uso dos Cadernos Avaliação externa e o bônus 
Prof. 
C 

“É, não foi muito apresentado, não. 
Foi meio que jogado mesmo. Pelo 
menos na escola que eu trabalhei, a 
gente não teve nenhum, assim, foi 
um htpc no comecinho do ano 
mostrando um vídeo, aquelas 
teleconferências, mas não tivemos 
uma capacitação como tinha 
antigamente: o professor da 
disciplina com pessoas da área para 
capacitar para usar aquele material. 
Foi assim no geral mesmo. E 
depois, mesmo em HTPCs, nem 
sempre é tratado isso. O Estado 
implantou a proposta, mas não fez 
capacitação com os professores, ele 
capacitou entre áspas o 
coordenador, mas nem sempre você 
tem um coordenador que vá 
apresentar todos os dados.” 

“A qualidade também não é só em 
função do material [...] Então, eu 
acho que é um conjunto de coisas. 
A proposta é uma coisa interessante 
porque unifica, isso é importante 
mesmo, só que não é o principal.” 

“Hoje a base é a proposta. Aí, com 
base na proposta, como se fosse um 
roteiro mesmo, eu utilizo ou não o 
livro didático, às vezes, e 
acrescento outras coisas que eu 
julgue necessário.” 
“Eu primeiro olho na proposta 
[caderno do aluno] e vejo o que vai 
ser dado, eu olho toda a proposta e 
assinalo o que eu vou e o que eu 
não vou trabalhar da proposta. Eu 
pego um exemplar do aluno e vejo 
a sequência.” 
“Hoje eu pego a proposta e preecho 
com o livro didático. Antigamente, 
nós usavamos o livro didático e 
preenchiamos com qualquer outra 
atividade.” 

“Eu discordo dessa política [de 
bônus] porque eu acho que não é 
avaliado corretamente. Eu mesmo 
já trabalhei em outra escola que a 
escola teve rebelião, os alunos 
depredaram toda escola, não 
tivemos atenção nenhuma, ninguém 
nos ajudou, eu não faltava, eu 
trabalhava direto só que eu tinha 
alunos que cometiam atos de 
vandalismo e a lei ampara esses 
alunos e eles nunca foram punidos. 
Em consequência disso, eu 
frequentei o ano todo, eu trabalhei 
muito o ano todo lá e não recebi 
bônus algum.” 
“Eu nunca fui de faltar. Alguns 
sim, mas tem professores que eu 
conheço que a pessoa que é 
descompromissada ela não se 
compromete por causa de bônus. 
Eu tive exemplos desse caso na 
escola que eu trabalhava no ano 
passado, professores que faltavam 
muito, independente de ter bônus 
ou não. Então eu acho que as faltas 
têm diminuido sim em alguns 
casos, mas em muitos outros casos 
não, não diminuiu.”  

Prof. 
D 

“Ah, [a proposta] foi amplamente 
divulgada. Algumas pessoas da 
delegacia [diretoria] vieram falar 
com a gente. Primeiro veio aquele 
caderno, depois chegaram os 

“Agora eu tenho uma meta, uma 
trilha, não é bem isso, né? Eu sei o 
que eu tenho que dar. Antigamente 
não, cada um dava... A gente fazia 
a nossa programação no começo do 

“Eu sigo a apostila, dou tudo o que 
tenho que dar certinho, depois eu 
busco também complementar o que 
eu acho pouco com o livro 
didático.” 

“O que cai no SARESP eu tenho 
procurado dar pra eles.” 
“Eu acho que a gente deveria ter 
um salário melhor, por que não é 
assim que avalia o professor. Você 
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livros.”  
“Os nossos coordenadores foram lá, 
fizeram cursos e aos poucos foram 
trazendo como que nós 
trabalhariamos com os cadernos, 
né?” 
“Mas nessa época eu não estava 
aqui e só a minha diretora lá era 
muito, assim, ela ia buscar 
informações, sabe, tudo que sai lá 
[SEE-SP] ela já vem e passa pra 
gente.” 

ano e ficava por isso. Agora não, 
porque os alunos serão cobrados. 
Você sabe o que você tem que fazer 
com o aluno. O que ele tem que 
aprender.” 
“Agora tem o SARESP, a Prova 
Brasil, é tudo pautado nos 
cadernos.” 
“Acho que [a proposta] melhora [a 
qualidade] porque você tem uma 
meta pra ensinar seu aluno. Você 
sabe o que ele tem que aprender, 
então pro professor facilitou muito 
o trabalho dele.” 

 “[para planejar as aulas] eu pego a 
apostila [Caderno do aluno], eu 
pegos livros, aí eu tenho, por 
exemplo, que trabalhar verbos. Na 
apostila só cita, [...] eu trago xérox 
ou passo tudo na lousa para eles 
terem no caderno, né, pra depois 
tentar trabalhar os verbos no texto.” 

vai avaliar o professor pela prova 
do aluno? Acho que não é por aí.” 
“Eu sempre recebo o bônus, mas eu 
sou contra. Eu acho que o salário 
tem que vir no nosso pagamento. E 
não ficar dando um prêmio. Porque 
depois também quando você se 
aposenta, isso aí cai fora [...] então 
não tá certo.” 
“Acho o bônus interfere nas faltas 
sim. Porque os professores agora 
não faltam por conta desse bendito 
bônus, os outros professores pegam 
no pé, né.” 

Prof. 
E 

“Conheci [a proposta] na própria 
escola, nas aulas de HTPC”. 

“Como diz na televisão, todas as 
escolas estão ensinando a mesma 
coisa. Será que estão mesmo? Eu 
sei que eles [os cadernos] estão 
tentando dar um norte para os 
alunos, mas eu não sei se eles estão 
captando isso aí.” 

“Tenho usado as apostilas e 
complementado com partes do livro 
didático.” 
“A gente tem estudado aquelas 
apostilas e a orientação que dá para 
o professor pra poder direcionar o 
aluno.” 
 

“Há uma prova do SARESP que eu 
não sei se avalia mesmo.”  
“Eu não acredito neste sistema de 
bônus. Eu acho até uma corrupção, 
sabe. Porque se o governo desse um 
pagamento justo para cada 
professor, não precisaria haver 
isto.” 
“Isto [bônus] não é algo que parece 
que deveria ocorrer na Educação, 
inclusive as provas [SARESP] 
estão dividindo a categoria.” 

CP  “A primeira coisa, eles [SEE-SP] 
criaram as 10 metas de educação, 
as metas de não-analfabetismo, o 
índice do aproveitamento do 
desempenho do aluno, criação a 
longo prazo, as próprias ações 
externas como a avaliação do 
SARESP, entendeu?” 

“Na implementação existiu uma 
resistência porque todo novo se cria 
aquela barreira e se é resistente. 
[...]Mas ao mesmo tempo, foi de 
interesse da escola porque notou-se 
o seguinte: que agora existe um 
caminho que antes não existia.” 
 “Eu sigo o que está aí, a escola faz 

“O Caderno do Gestor é um 
orientador e quando se fala em 
gestão, não é gestão pedagógica, é 
da escola. Ele é direcionado para o 
trio [gestor], mas ele é mais voltado 
para o pedagógico mesmo.” 
“Eu utilizo muito [o caderno do 
gestor] em momentos de HTPC. 

“Antes você tinha um professor, 
por exemplo de Língua Portuguesa, 
que trabalhava com determinado 
escritor de livro didático e o outro 
com outro e aí seguiam idéias 
diferentes, se perdiam nisso. 
Quando chegava o resultado 
externo você não sabia o que 
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 parte de um sistema de ensino. Nós 

não vamos questionar, a gente 
segue o sistema de ensino.” 
“[A proposta curricular] contribui 
para melhorar a qualidade do 
ensino porque ela norteou o estado 
inteiro. Porque ela criou uma 
situação determinante: temos que 
trabalhar o conteúdo e o conteúdo 
tem que ser este, porque esse 
conteúdo desenvolve esta 
habilidade.” 

[...] Ele auxilia muito, até pra 
buscar autores dentro da linha do 
currículo para que não ocorra uma 
situação de você buscar autores que 
não são dessa linha, aí vai divergir, 
vai até criar, digamos assim, uma 
certa confusão.”   
 

fazer.” 
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3.3.A compreensão dos professores acerca dos princípios e fundamentos da proposta 

curricular 

 

 

 Elegemos cinco categorias emergidas das falas dos entrevistados para análisar a 

compreensão dos professores de Língua Portuguesa acerca dos princípios e fundamentos da 

Proposta Curricular, segundo nos revelam os depoimentos dos docentes e do coordenador 

pedagógico, à luz das cartegorias apropriação e objetivação. Os excertos das entrevistas foram 

divididos nas categorias: atuação na rede; princípios e fundamentos da Proposta Currícular; 

aulas de Produção de Texto; competências e habilidades em Língua Portuguesa; e avaliação 

da aprendizagem (quadro 7). 

 A fala dos entrevistados sobre sua trajetória profissional na rede estadual paulista 

revelou que as mudanças de unidade escolar e de cargo são frequentes, a exemplo do 

professor A, que ocupava o cargo efetivo na docência de Inglês em uma unidade escolar, 

exerceu a função de Professor Coordenador em 2008 e 2009 em outra, voltando em 2010 a 

lecionar Inglês e assumindo um segundo cargo como professor de Português em uma terceira 

escola.  

 A constante mudança da equipe de professores é apontada pelo coordenador 

pedagógico como uma das causas da dificuldade em desenvolver um trabalho continuado de 

aprofundamento teórico sobre a Proposta com o grupo. Na sua perspectiva, a cada ano se faz 

necessário retomar a formação do grupo de professores, avançando muito pouco em relação 

ao ano anterior e lamenta: “é uma pena que agora não tenhamos mais um grande número de 

professores efetivos que se mantêm na casa, porque nossos efetivos agora estão atuando em 

diretoria de ensino, etc.” 

 A partir do eixo atuação na rede, situamos, de um lado, o professor A, que ocupou 

anteriormente o cargo de Coordenador Pedagógico, em cuja fala transparece o discurso 

moldado pelo conteúdo dos Cadernos do Gestor e das capacitações dadas pela SEE-SP aos 

Coordenadores Pedagógicos, bem como, uma certa segurança ao afirmar os lados positivos da 

enfâse no desenvolvimento de competências e habilidades como princípios da Proposta 

Curricular.  
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 Do outro lado, o prof. B, menos experiente na rede e na docência, se mostra inseguro e 

pouco confiante de sua fala, ao mesmo tempo em que tenta reafirmar, aparentemente para si 

mesmo, que trabalha do modo certo, mesmo sem muita clareza sobre qual seja este. 

 Pudemos constatar também, que os princípios e fundamentos da Proposta Curricular 

foram apropriados e ressignificados pelos professores de Língua Portuguesa de modo distinto 

ao explicitado na Apresentação da Proposta Curricular do programa “São Paulo faz escola”. 

  Dos oito princípios centrais destacados nos documentos – a escola que aprende; o 

currículo como espaço de cultura; as competências como eixo de aprendizagem; a prioridade 

da competência de leitura e de escrita; a articulação das competências para aprender; e a 

contextualização no mundo do trabalho (SEE-SP 2008(a), p.11) – apenas o desenvolvimento 

de habilidades e competências foi citado pelos docentes. Nenhum dos professores 

entrevistados fez referência a quaisquer dos outros sete princípios enumerados durante todas 

as entrevistas ou nos momentos informais. 

 O coordenador pedagógico, entretanto, menciona o desenvolvimento de habilidades e 

competências, como os demais, e tangencia outros dois princípios: a escola que aprende, ao 

afirmar que estão estudando e aprendendo com a Proposta; e a prioridade para a competência 

de leitura e escrita, sobre o que atesta: “[...] por exemplo, a Matemática funciona a partir da 

Língua Portuguesa, porque é preciso interpretar o exercício. Então, em cima da base das 

competências do currículo, você tem toda a necessidade de se trabalhar profundamente a 

Língua Portuguesa”. 

  Os docentes se apropriaram da reforma do ensino e da Proposta Curricular como 

sendo os próprios Cadernos do Aluno e do Professor. Esta fala do professor B, por exemplo, é 

bastante reveladora desta acepção: “eu já trabalhei sem a proposta, na verdade no início, foi 

assim, porque quando foi implantado, as apostilas não chegaram logo no comecinho”. 

Também neste sentido, os professores B, C e D alegam não trabalhar com a proposta nas 

aulas de Produção de Texto, parte diversificada do currículo, porque não existem Cadernos, 

ou apostilas, como usualmente se referem ao material.  

 No quadro síntese podemos observar que os professores não relacionam o 

desenvolvimento de habilidades e competências com sua prática nas aulas de Produção de 

Texto em decorrência de não haver Cadernos do Aluno e do Professor para estas aulas. 

 Ficou evidente que os professores não têm clareza sobre os conceitos de competências 

e habilidades, e que usam os termos frequentemente esvaziados de significação. Os exemplos 
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citados pelos professores nas entrevistas sobre as atividades desenvolvidas em Língua 

Portuguesa revelam diferentes níveis de consciência destes docentes sobre a apropriação e 

objetivação do conceito de desenvolvimento de competências e habilidades em sua prática. 

 Um exemplo disto é a significação que proposta de avaliação processual adquiriu no 

contexto da sala de aula, revelada no relato dos professores sobre suas práticas avaliativas. Os 

professores afirmam fazer a verificação sistemática da produção continuada de seus alunos e 

da participação destes nas atividades, porém não realizam registros das dificuldades ou dos 

progressos na aprendizagem dos alunos. Na prática, o que ocorre é apenas a verificação do 

cumprimento ou não das tarefas solicitadas. 

 Um ponto bastante confuso para os professores é diferenciação de avaliação 

processual de prova individual. Nas falas, fica evidente a dúvida com relação à aplicação de 

provas individuais: alguns acreditam que não se possa dar prova individual, só em grupo, ou 

que só podem aplicar para nota individualmente trabalhos e não provas. 

 Constatamos que ainda permanece a concepção de avaliação pontual e classificatória, 

mesmo que se pense estar avaliando processualmente, a prática relatada se revela pontual, 

quer por provas ou trabalhos, individuais ou em grupos. O que se tem posto em prática na 

verdade, se revela como um aumento da frequência de avaliações pontuais com o objetivo de 

proporcionar mais oportunidades para que os alunos somem notas (baseada em um norma pré-

estabelecida). 

 Desta forma, o processo de desenvolvimento das competências e habilidades perde 

significação, uma vez que, a avaliação, como instrumento de reflexão sobre o planejamento 

da prática ou da recuperação continuada da aprendizagem, se perde na concepção de 

aprovação automática dada pelos professores para a progressão continuada. 

 O professor A, por exemplo, menciona que tem pasta com as atividades dos alunos 

como sugerido na Proposta, mas olha para a evolução do aprendizado do aluno apenas quando 

este tem nota baixa, não para ajudá-lo a recuperar conteúdo ou aprender, mas para lhe dar 

nota para passar. Do mesmo modo, o Prof. B afirma: “sempre estou observando quem faz, 

quem participa, mesmo que não vá bem, mas que tenha interesse, eu avalio isso”; e o prof. D 

coloca:  “eu avalio todos os dias, eu vejo quem fez e quem não fez, [...] pergunto o que eles 

entenderam do texto, faço provas também, tem que fazer uma avaliação, faço prova de leitura, 

trabalhos em grupo, pra ver se pega pelo menos um pouco de..., porque se você for dar prova 

escrita já viu.” 



65 
 
Quadro 7: Síntese das falas que revelam a compreensão dos professores acerca dos pressupostos teóricos do programa “São Paulo faz escola” 

 Atuação na rede Princípios e fundamentos da 
proposta curricular

Aulas de Produção de 
Texto 

Competências e habilidades 
em LP Avaliação da aprendizagem 

Prof. 
A 

“Eu já estou há 
algum tempo [8 
anos] na rede 
pública estadual, sou 
professora efetiva de 
Língua Inglesa e o 
ano passado eu 
retornei para Língua 
Portuguesa, em um 
segundo cargo, e 
estou desde o início 
deste ano aqui no 
Virgílio Assunção. 
[...] Até o ano 
passado eu era 
Coordenadora 
Pedagógica de uma 
unidade escolar”. 
 
 

“Eu acho que a necessidade de 
uma unificação do currículo na 
rede pública estadual, tudo 
começa a partir da unificação de 
nota, nós tinhamos escolas 
estaduais que atribuiam notas 
por letras, outras atribuiam por 
números e já começou uma 
unificação na forma de 
atribuição de notas. E a partir 
daí a necessidade de uma 
unificação do currículo da rede 
pública estadual.” 
 “Hoje não há um foco nos 
conteúdos e sim nas habilidades 
e competências necessárias da 
formação dos alunos. Eu acho 
que [os princípios] são claros 
para entender.” 
“Participação. Eu sou de uma 
época em que o professor 
chegava,  falava e o aluno só 
ouvia. Hoje não, com a roda de 
conversa você percebe que há 
uma interação melhor, uma 
participação do aluno, ele 
realmente aparece dentro da sala 
de aula, tem a oportunidade de 
desinibir e não é um ouvinte 
mais. É um aluno que vai 
interagir”. 

“Não tenho turmas de 
Produção de Texto”. 

 
“Inferência textual, por 
exemplo. Hoje o aluno tem 
primeiro a habilidade que ele 
tenta ser capaz de 
desenvolver a habilidade de 
fazer a inferência textual, 
entender a gramática dentro 
de um contexto, às vezes 
dentro do texto, fora do texto 
em um contexto global, 
digamos, para entender a 
língua. [...]Essa é uma das 
competências que o aluno 
capaz de, digamos aqui uma 
habilidade: reconhecer, 
conhecer. Essa é uma 
habilidade importante e 
diferente do que era o 
método antigo pra hoje.” 

“Agora bimestralmente eu 
tenho pasta dos alunos, para 
saber como eles estavam e 
em alguns casos agora nós 
fomos guardar as atividades 
dos alunos que tiveram nota 
baixa para acompanhar esse 
aluno, ver se ele evoluiu ou 
não”. 
 “Normalmente [avalio a 
aprendizagem dos alunos] 
pelas atividades. Nota é 
lógico que é o que vai 
indicar, mas a própria 
atividade vai indicar a 
evolução do aluno”. 
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 Atuação na rede Princípios e fundamentos da 
proposta curricular

Aulas de Produção de 
Texto 

Competências e habilidades 
em LP Avaliação da aprendizagem 

“o que a gente percebe é que 
nas nossas apostilas alguns 
conteúdos, vou falar específico 
de conteúdos, os alunos não tem 
pré-requisitos, é preciso voltar 
um pouco para trazer o aluno 
até a proposta. [...] o que eu 
percebo com meus colegas que 
a dúvida é a mesma em relação 
à isso”. 
“por mais que se fale, no caso 
de LP e Língua Inglesa, que não 
precisa saber gramática, mas eu 
acho que tem que saber e não há 
nenhum apoio de gramática em 
nenhuma dessas apostilas”. 

Prof. 
B 

“É, na verdade eu 
não sou concursada 
e eu leciono desde o 
ano retrasado que é 
2007. 2008 eu parei 
e o ano passado e 
voltei esse ano e 
todas as salas aqui 
no Virgílio 
Assunção. Eu tô 
com 9 salas aqui.” 

 “eles enfocam mais em texto 
acho que deixa, fica defasado 
um pouco na gramática, eu acho 
que o aluno tem que trabalhar 
gramática também. [...]tudo 
bem, o aluno tem que saber ler, 
tem que saber interpretar, mas 
se ele não sabe um pouquinho 
da gramática, isso dificulta o 
entendimento dele, entendeu?” 

“Não, não tem proposta 
para produção de texto, não 
tem o caderno do aluno.” 
 

“[Precisaria esclarecer 
melhor] o que exatamente 
eles querem com 
competências e habilidades. 
Eu acho que eu trabalho da 
maneira certa, entendeu? Eu 
acho que eu, eu passo pelos 
quesitos que eles querem da 
Proposta Curricular e tal, mas 
aí a hora que pergunta o que 
é competência e habilidade 
eu não sei, mas eu trabalho 
com isso.” 
 

“E eu geralmente procuro 
trabalhar também em grupo, 
pelo menos um trabalho em 
grupo. E também trabalho 
com eles, também avalio nas 
atividades do dia-a-dia. 
Sempre estou observando 
quem faz, quem participa, 
mesmo que não vá bem, mas 
que tenha interesse, eu avalio 
isso”. 
“Porque prova é provar que 
você sabe. Em dupla nunca 
você vai, o professor vai 
avaliar que aluno que sabe, 
qual que sabe, qual que não 
sabe. Então eu sempre 
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proposta curricular

Aulas de Produção de 
Texto 

Competências e habilidades 
em LP Avaliação da aprendizagem 

procuro dar uma atividade 
individual que eu chamo de 
prova”. 

Prof. 
C 

“Comecei a dar aula 
em 96 e fiquei na 
rede de 96 até 2000. 
Aí, depois eu 
retornei em 2005 e 
estou até agora. Que 
eu voltei já em 2005 
efetiva.” 

“Eu estou aprendendo a 
entender. [...] Não concordo 
com tudo que aparece na 
proposta, mas eu acho que tem 
bastante coisa coerente, muita 
coisa que é voltada pro ensino 
da língua hoje, diferente de 
quando eu estudava. 
Antigamente o ensino da LP era 
voltado para a normatização. 
Hoje a gente tem que pensar no 
ensino da língua como um 
instrumento de comunicação.” 
“Não, não acho claro pra 
nenhum professor. Eu acho que 
fica muito no papel. Todo 
mundo quando vai fazer o 
planejamento escreve isso 
porque acha bonitinho, mas se 
for ver no dia-a-dia, ninguém 
sabe o quê que é.” 

“Não [tenho trabalhado a 
proposta nas aulas de 
produção de texto], porque 
os alunos têm aula de 
Português e de Produção, 
então a proposta é só para 
as aulas de Português. 
Porque não tem material 
para produção de texto. [...] 
Pra não dar a mesma coisa 
[que a professora de 
Português] eu acabo 
utilizando a minha 
experiência e comento 
coisas além do que está no 
livro, mas indiretamente eu 
trabalho um pouco, mas não 
tanto com a proposta.” 

“[risos] Primeiro eu gostaria 
de saber qual é a diferença de 
habilidades e competências. 
Eu já perguntei para alguns 
professores, inclusive para a 
ex-secretária de educação, 
que é minha professora, a 
Maria Lúcia Vasconcelos, 
qual que é a diferença de 
habilidades e competências. 
Eu gostaria de entender o quê 
que é isso. Eu acredito que 
seja o que o aluno seja capaz 
de fazer, de desenvolver no 
dia-a-dia. Isso é o que eu 
imagino que seja, mas nunca 
fui informada, nunca tive 
nada explicando sobre isso e 
nem sei a diferença.” 
 “O aluno tem que ter a 
competência, ai, não sei se eu 
vou saber interpretar certo o 
que é competência e a 
habilidade, acredito que em 
Língua Portuguesa ele deve 
saber se comunicar 
verbalmente, ele deve saber a 
diferença de uma linguagem 

Mudou totalmente. Eu não 
dou mais prova tradicional, 
muitas vezes as minhas 
provas são textos para eles 
redigirem porque é isso que a 
proposta pede. Eu não posso 
mais fazer uma prova de 
gramática, sendo que a 
proposta não trabalha 
gramática.” 
“no bimestre passado eles 
[alunos] reclamaram ‘não vai 
ter prova?’” 
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 Atuação na rede Princípios e fundamentos da 
proposta curricular

Aulas de Produção de 
Texto 

Competências e habilidades 
em LP Avaliação da aprendizagem 

oral, de uma linguagem 
escrita. [...]Acredito que seja 
isso, você saber lidar com a 
linguagem das diversas 
maneiras possíveis, 
dependendo do público e 
dependendo da situação. 
 

Prof. 
D 

“Eu estou há 20 
anos quase na rede, 
então eu já tiro de 
letra, né?” 

“Olha o que caiu muito na prova 
do OFA, foi habilidades e 
competências. Quer dizer, você 
tem que ter habilidades pra, uma 
está atrelada à outra. O 
professor tem que aprender, tem 
que buscar, tem que ter 
competência para ter 
habilidades.” 
 

“Não tenho [trabalhado com 
a proposta nas aulas de 
produção de texto] porque 
nós não temos apostila de 
Produção de Texto.” 
 

“Em Língua Portuguesa é 
você desenvolver no aluno a 
leitura e a escrita. Porque 
está tudo voltado assim, 
agora pra formar leitores. 
Então o aluno tem que ter 
competência para 
desenvolver a leitura e a 
escrita.”  
“Acho que não [que os 
professores não entendem o 
que é um currículo por 
competências], porque acho 
que nem eu entendo muito 
[risos]. A gente fala, fala, 
fala tanto e eu acho que 
competência o professor 
busca, trabalha, vai atrás pra 
poder passar pro aluno.” 

“Eu avalio todos os dias, eu 
vejo quem fez e quem não 
fez, [...] pergunto o que eles 
entenderam do texto, faço 
provas também, tem que 
fazer uma avaliação, faço 
prova de leitura, trabalhos em 
grupo, pra ver se pega pelo 
menos um pouco de..., 
porque se você for dar prova 
escrita já viu. Então eu faço 
um apanhado e avalio o 
aluno no dia-a-dia.” 
“Antigamente você dava 
prova, zerou, zerou. Agora 
não você tem outras formas 
de avaliar o aluno. Várias. E 
a avaliação é contínua, não 
só no final do bimestre. ” 

Prof. 
E 

“Tenho mais de 43 
nos na rede. Vou me 
aposentar daqui a 
três anos, 
compulsoriamente 
por idade. Porque eu 

 “Agora tem as apostilas, elas 
dão uma orientação [de 
metodologia]. A nossa proposta 
é baseada no construtivismo.”  
 

“Nas aulas de produção de 
texto a gente tem procurado 
pegar textos pra eles 
interpretarem. Eu tentei o 
ano passado com livros 
meus paradidáticos [...] 

“Eu acho que é uma 
tentativa, eles tentam 
estabelecer essa competência 
e habilidade, mas eu não sei 
se está sendo conseguido.” 
“Eu acho que [em Língua 

“Eu costumo ainda dar 
provas, acho que todo mês 
tem uma prova. Isso vai 
medindo a aptidão do aluno, 
a compreensão.” 
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 Atuação na rede Princípios e fundamentos da 
proposta curricular

Aulas de Produção de 
Texto 

Competências e habilidades 
em LP Avaliação da aprendizagem 

me aposentei já e me 
efetivei de novo e 
agora eu vou, com 
70 anos tem que ir 
embora mesmo.”  
“Eu estou aqui desde 
2006.” 

começamos a ler, mas não 
teve muito interesse. 
Inclusive eles jogavam os 
livros uns nos outros.” 
“[A aula de produção de 
texto] é mais ou menos uma 
complementação das aulas 
de Português para 
desenvolver a leitura.” 

Portuguesa] seria o ler, o 
escrever, o ouvir, o  
expressar e o comunicar-se. 
Coisa que não está sendo 
desenvolvida.” 

CP “Eu iniciei em 1980, 
como substituto na 
minha área, na época 
Educação Artística. 
Houve um momento 
de ruptura, fiquei 
dez anos sem 
lecionar. No ano 
2000 retornei pra 
área de Educação 
Artística e trabalhei 
até 2007, como 
professor. Em 2008, 
eu entrei na 
coordenação, nessa 
nova estrutura dessa 
nova 
implementação.” 

“Estamos estudando. Nós temos 
as matrizes curriculares e dentro 
das matrizes contam as 
competências e as habilidades e 
os professores estão aprendendo 
com isso.” 
“A gente trabalha muito com 
matrizes curriculares nos 
HTPCs, faz com que o professor 
se coloque sabendo qual 
habilidade de determinado 
conteúdo está sendo feita.”  
“O programa ‘São Paulo faz 
escola’ trouxe uma proposta 
curricular que hoje já é o 
currículo e é essa articulação 
[papel do coordenador] que tem 
que ser feita junto à escola e 
junto aos alunos.” 
“O conteúdo hoje é diferenciado 
do conteúdo anterior, dos 
tempos anteriores. Então 
quando se fala em conteúdo, 
tem que visualizar bem o que 

“Por exemplo, leitura e 
produção de texto, que é 
importantíssimo, os livros 
de leitura e produção de 
texto não chegaram. Eram 
para estar desde fevereiro 
sendo trabalhados [...].”  

“A competência de observar, 
fazer e interpretar. Essas são 
as três competências do 
nosso currículo. As 
expressões da competência 
em si, eu não estou bem 
lembrado se são essas, mas é 
isso, observar, realizar e 
interpretar.” 
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 Atuação na rede Princípios e fundamentos da 
proposta curricular

Aulas de Produção de 
Texto 

Competências e habilidades 
em LP Avaliação da aprendizagem 

significa isso. O conteúdo é o 
mesmo, só que hoje o formato 
dele é espiral, o que significa 
que o aluno vai trabalhar água 
na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. Tem 
uma diferença, mas o assunto é 
o mesmo, o conteúdo é o 
mesmo.[...] Nós estamos 
retomando pra sempre avançar. 
[...] Antes nos livros didáticos 
existia uma linha reta, não 
espiral, então você tinha 
começo meio e fim. Hoje você 
retorna esse assunto.” 
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Considerações finais 

 

 

 Esta pesquisa se desenvolveu a partir do questionamento sobre como os professores de 

Língua Portuguesa estão se apropriando, ressignificando e objetivando em sua prática docente 

os pressupostos teóricos norteadores da Proposta Curricular do programa “São Paulo faz 

escola”. 

 Com relação à apropriação dos princípios e fundamentos da Proposta Curricular e dos 

mecanismos de controle instituidos pela reforma da SEE-SP, que julgamos representar um 

esforço de disseminação e assimilação do pensamento neoliberal para a Educação, 

concluímos que: 

 

a) As ações de implementação da reforma e as diferentes estratégias de apresentação da 

proposta em si tiveram pouca importância para os professores, o que em partes pode 

ser explicado pelo descompasso na logística de distribuição do material, por exemplo, 

e pelas mudanças frequentes de escolas e cargos dos docentes de Língua Portuguesa 

da unidade escolar pesquisada; 

b) O currículo único e padronizado foi unanimemente aceito como um guia determinante 

do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e apreendido como o atendimento de 

uma necessidade da rede estadual paulista para melhorar a qualidade do seu ensino; 

c) Os professores desta disciplina se apropriaram da reforma do ensino e da Proposta 

Curricular da SEE-SP como sendo os próprios Cadernos do Aluno e do Professor; 

d) O protagonismo do Coordenador Pedagógico que identificamos nesta reforma não foi 

apropriado pelos professores de Língua Portuguesa, nem pelo coordenador pedagógico 

da escola em questão; 

e) O HTPC não representa um espaço de formação para o grupo, que não vê o 

Coordenador Pedagógico como um possível articulador desta formação ou da 

compreensão dos princípios e fundamentos teóricos da Proposta Curricular e do 

trabalho com os Cadernos; 
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f) O conceito de desenvolvimento de competências e habilidades presentes na referida 

proposta não é claro para os professores de Língua Portuguesa. A sua apropriação, 

revelada no relato das práticas dos docentes, demonstra que este conceito não está 

diretamente ligado a aprendizagem do aluno, visto que esta se perde na concepção de 

aprovação automática, forma como aqueles professores se apropriaram da progressão 

continuada; 

g) A política de bônus vinculada à avaliação externa não foi compreendida como uma 

remuneração justa pelo bom desempenho do professor, tal qual coloca a SEE-SP. 

 

 

 Quanto às continuidades e mudanças identificadas na prática escolar dos professores 

de Língua Portugues na escola pesquisada com a implementação do programa “São Paulo faz 

escola”, destacamos: 

 

a) A Proposta Curricular de Língua Portuguesa passou a determinar os conteúdos dos 

Planos de Ensino que, a partir de 2009, contemplam apenas o que está presente nos 

Cadernos do Professor, porém, a prática de elaboração destes apenas alterando as 

datas de um ano para outro permanece; 

b) O material didático continua exercendo um papel determinante na prática docente, 

antes pelo livro didático, agora pelos Cadernos do Aluno; 

c) A Proposta Curricular de Língua Portuguesa orienta a seleção dos conteúdos e 

organiza sua sequência, disseminando a visão de mundo e, especificamente, a 

concepção de trabalho da SEE-SP; 

d) As avaliações de aprendizagem dos alunos passaram a ocorrer com maior frequência, 

visando possibilitar que os alunos tenham mais chances de somar a nota mínima 

padrão; 

e) O bônus tem influenciado na frequência dos professores, que agora se preocupam com 

o número de faltas, suas e de seus colegas, em função do IDESP. 
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 Dado ao exposto, entendemos esta reforma educacional da SEE-SP influencia as 

opções possíveis de modelação do currículo prescrito, dentro da autonomia dos professores de 

Língua Portuguesa na escola pesquisada. Sendo assim, ao intervir no processo de apropriação 

e objetivação do currículo, principalmente direcionando a prática docente por meio dos 

Cadernos do Aluno e do Professor, a SEE-SP atinge objetivos não tão claros nos documentos 

da Proposta, mas seguramente pretendidos pelos seus formuladores, de disseminar e criar um 

consenso sobre uma concepção neoliberal de Educação. 
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Anexos 

Anexo 1 – Roteiro de entrevista com os professores de Língua Portuguesa 

Aquecimento 

- Fale sobre sua experiência como professor(a) de LP e sua trajetória na rede estadual. 

- Para quais turmas leciona LP atualmente nesta escola? Você tem turmas de produção de 
texto? 

Questões 

- Como você conheceu a proposta curricular da SEE/SP do programa “São Paulo faz escola”? 

- Como você entende os fundamentos e princípios desta proposta curricular? Eles são claros? 

- O que essa nova proposta mudou em relação à anterior?  

- O que você pensa sobre a ênfase dada pela proposta ao desenvolvimento de competências e 
habilidades? 

- O que você entende por competências e habilidades? Cite exemplos de competências e 
habilidades na LP. 

-Você acha que os professores, em geral, entendem o que é um currículo por competências?  

- De que modo você tem trabalhado com esta proposta em sala de aula? Exemplos. 

- Você tem trabalhado com esta proposta nas aulas de Produção de Texto? Exemplos. 

- Houve alguma mudança na sua prática com a chegada dos cadernos do professor e do aluno? 

- Na sua opinião, os cadernos atendem aos objetivos de aprendizagem da proposta para a 
disciplina de LP? 

- Utiliza algum livro didático? Com qual objetivo? 

- Como você faz o planejamento das aulas? E o registro das atividades realizadas? Isso mudou 
com essa proposta? 

- De que forma você avalia a aprendizagem dos seus alunos? O que mudou?  

- Na sua opinião, a proposta curricular do programa “São Paulo faz escola” contribui para 
melhorar a qualidade da educação na rede estadual? Por quê? 
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Anexo 2 – Roteiro de entrevista com  o professor coordenador 

 

Aquecimento 

- Fale sobre sua formação e experiência na rede estadual como Professor. E como 
Coordenador Pedagógico.  

 

Questões 

- Como você vê o papel do Coordenador?  

- Como você vê o papel do Coordenador Pedagógico na proposta curricular da SEE/SP do 
programa “São Paulo faz escola”? 

- Na sua opinião, qual o maior desafio para a implementação desta proposta? 

- Como a proposta curricular da SEE/SP do programa “São Paulo faz escola” foi apresentada 
aos professores de LP? 

- De que forma os professores de LP têm trabalhado com esta proposta curricular?  

- Os cadernos do professor e do aluno têm sido utilizados pelos professores? Como? 

- Na sua opinião, os professores de LP têm alcançado os objetivos de aprendizagem da 
proposta? 

- O que você entende por competências e habilidades? Cite exemplos 

-Você acha que os professores, em geral, entendem o que é um currículo por competências?  

- Do seu ponto de vista, a proposta curricular do programa “São Paulo faz escola” contribui 
para melhorar a qualidade da educação na rede estadual? Por quê? 
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Anexo 3 – Devolutiva da Universidade Mackenzie 

 

 

 

  



80 
 

 


