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Esta pesquisa traz para discussão a mais recente proposta curricular da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo “São Paulo faz escola” e pretende analisar a 

percepção dos alunos do Ensino Médio sobre tal proposta. Para isso, o estudo 

também buscou conhecer quem é esse aluno do Ensino Médio que frequenta o 

período noturno de uma escola localizada na região periférica da Zona Leste da 

cidade de São Paulo. A pesquisa tentou responder às seguintes questões: Os jovens 

do Ensino Médio conhecem a atual proposta São Paulo faz escola?  Como esses 

jovens percebem e reagem frente a essa proposta? Quais os avanços que foram 

identificados em relação à aprendizagem dos conteúdos de matemática? O estudo 

privilegiou dois eixos temáticos: a percepção dos alunos sobre o Projeto “São Paulo 

faz escola” e a perspectiva de avanços em relação à aprendizagem em matemática. 

Foi adotada a abordagem qualitativa, de cunho descritivo interpretativo e a coleta de 

dados realizou-se por meio de questionário para sessenta e cinco alunos e entrevistas 

intensivas junto a seis alunos, além de análise documental. Os dados revelaram que a 

maioria dos alunos desconhece a proposta e que ela não foi devidamente elucidada 

pelos professores e indicaram perceber poucas mudanças no ensino e aprendizagem 

em matemática. Pode-se apontar que o Ensino Médio necessita de uma 

reestruturação, no que se refere à qualidade de ensino, às regras para se conviver, 

visando um aprendizado significativo e uma proposta curricular condizentes com os 

desejos e as necessidades reais destes alunos. 

Palavras-chave: 1. Proposta Curricular; 2. Protagonismo juvenil; 3. Ensino 

Médio.



 

 

 

 

This research brings to discuss the latest curriculum proposal of the São Paulo State 

Department of Education "Sao Paulo faz Escola" and to examine the students‟ 

perception from high school on this proposal. For this, the study also wants to know 

who is this high school student from the evening of a school located in the peripheral 

eastern zone of São Paulo City. The research attempted to answer the following 

questions: Young people of high school know the current proposal “São Paulo faz 

Escola”? How these young people perceive and react about this proposal? What are 

the advances that have been identified in relation to learning the mathematics 

contents? The study focused two themes: the perception of students on the project 

"São Paulo faz Escola" and the prospect of progress in relation to learning 

mathematics. It was adopted a qualitative approach, interpretative and descriptive 

nature  and the data collection was done by means of a questionnaire to sixty-five 

students and intensive interviews with six students, and document analysis. The data 

revealed that most students don‟t know the proposal and it was not adequately 

explained by teachers and indicated little change in teaching and learning 

mathematics. This research can point out that high school needs a restructuring, in 

quality of education, rules to live, to a significant learning and a curriculum proposal 

consistent with the wishes and needs of these students. 

Keywords: 1. Curriculum Proposal; 2. Youth protagonism; 3. High School. 
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Em tempos de pós-militarismo, a sociedade apresentava-se ainda em 

conturbadas fases sócio-políticas. A educação familiar era das mais 

enérgicas e, nesse contexto histórico social, ingressei no então denominado 

1º Grau (da 1ª até a 8ª série), termo atribuído a tal curso na década de 1970. 

Esta vivência educacional ocorreu em escola pública da cidade de Registro, 

no interior de São Paulo. Desde aquela época, eu já sonhava em ser 

professora, embora esta profissão, na década de 19701, não tivesse mais o 

status social da Medicina ou do Direito. 

Assim, não foram os ideais de status social que me levaram a optar 

pela educação, mas sim toda atenção e dedicação que os professores me 

proporcionaram e que até hoje fazem parte das minhas lembranças boas. 

De alguma forma, estes mestres foram os responsáveis pelo desenrolar dos 

meus interesses no decorrer de minha formação acadêmica. E, hoje, são 

ainda lembrados com respeito, carinho e gratidão pelo que representaram 

em minha vida escolar.  

Concluí o 1º Grau, em 1977, mudando-me para a cidade de Mauá, 

em São Paulo, em 1978. A necessidade de trabalhar para ajudar a família, 

modelo que até hoje temos nos relatos dos alunos do ensino noturno, e, 

                                                 
1 O status de profissão mais nobre se deu nas décadas de 1930, 1940 e 1950. 
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posteriormente o casamento, causaram a descontinuidade de meus estudos, 

retomados após vinte anos. 

Em 1997 em regime de curso denominado Supletivo, Modalidade 

Suplência, ingressei no 2º Grau. A partir desta formação, na época 

considerada por muitos desqualificada pelo fato de não ser presencial - 

embora os exames avaliativos fossem presenciais e os responsáveis pela 

aprovação ou não do aluno para a próxima série,  concluí este curso em 

1999, ingressando no ano seguinte no ensino superior. 

Na FIRP – Faculdades Integradas de Ribeirão Pires – prestei 

vestibular para a Licenciatura em Matemática e em três anos obtive uma 

formação básica de conteúdos direcionados à Matemática. Para a docência 

propriamente dita apenas um ano de formação, o que dificultou minha 

prática inicial, obrigando-me a buscar mais conhecimentos e, assim, ampliar 

minha carreira docente. 

O curso de graduação iniciou com oitenta alunos. Apenas dezesseis 

chegaram ao último ano. Devido às irregularidades de documentos da 

faculdade, apenas seis concluíram o curso. Hoje, apenas eu e mais um 

colega atuamos na docência.  

Em 2004 iniciei um curso de especialização lato sensu por 

necessidade de mais conhecimentos específicos na área. Muitos eram meus 

conflitos e indagações referentes a uma atividade prática voltada ao 

desenvolvimento cognitivo dos alunos e como eu, responsável por esse 

despertar cognitivo, poderia fazer a diferença nessa formação de jovens. 
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 Ainda em busca de mais conhecimentos na área da Matemática o 

programa “Bolsa Mestrado”, do governo do Estado de São Paulo, favoreceu 

a continuidade dos meus estudos. Este programa tem como exigência 

parcial ser professor (a) titular de cargo, e assim, prestei seleção e pude me 

matricular em 2006, no Curso de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

Não fosse a oportunidade dos recursos financeiros oriundos do programa de 

“Bolsa Mestrado”, a realização desta pesquisa não seria possível. 

Durante minha trajetória de sete anos como professora de 

Matemática do ensino fundamental e médio, as experiências por mim 

vividas, fizeram-me refletir sobre o comportamento dos jovens nesta fase 

dos estudos.  

Na condição de titular de cargo de professora nas Redes Estadual e 

Municipal de São Paulo pude constatar, no meu dia-a-dia em sala de aula, 

que muitos alunos não dão a devida importância aos estudos. Ou seja, para 

eles a escola é mais um “ponto de encontro” que um local apropriado para a 

aquisição de novos conhecimentos científicos.  

Em pesquisa quantitativa intitulada Perfil da Juventude Brasileira, 

iniciativa do Projeto Juventude/Instituto Cidadania, com parceria do Instituto 

de Hospitalidade e do SEBRAE2, cujo universo abordou jovens de 15 a 24 

anos, residentes no território brasileiro – 34,1 milhões de jovens, o que 

corresponde a 20,1% do total da população brasileira (Censo de 2000 

                                                 
2 Ver lista de siglas no Anexo 1 deste trabalho. 
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IBGE3) -, coleta de dados entre os dias 22 de Novembro e 8 de dezembro de 

2003, resultante no livro Retratos da Juventude Brasileira – Análise de uma 

pesquisa nacional, publicado pela Editora Fundação Perseu Abramo e 

Instituto Cidadania, em 2005, Sposito, professora titular da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo – USP, no artigo intitulado 

Algumas reflexões e muitas indagações sobre as relações entre juventude e 

escola no Brasil analisa, entre outros os dados quantitativos apresentados 

na pesquisa, os que se referem ao nível de satisfação com a educação 

escolar recebida pelos jovens: 

Fica evidente que, sob a perspectiva do futuro profissional, 

a escola é tida como muito importante por ampla maioria 

(76%), mas essa crença é menos visível tendo em vista os 

benefícios do presente, pois os índices decrescem para 

58% para aqueles que consideram a escola muito 

importante para a obtenção do trabalho, sendo que 7% a 

consideram nada importante (…). Para dois terços dos 

entrevistados, a escola é muito importante para fazer 

amigos e para o dia-a-dia (SPOSITO, 2005, p.116-117). 

Pessoalmente observei, também, na função de professora de 

Matemática, que entre as disciplinas cursadas, é a Matemática a que os 

alunos menos gostam fato que se comprova mediante os baixos níveis de 

rendimento nas avaliações governamentais (SARESP, SAEB, ENEM, 

ENADE, entre outros) 4. Porém, parece-me que esta aversão pela 

Matemática vem colada a um sentimento de obrigatoriedade em relação à 

                                                 
3 Ver lista de siglas no Anexo 1 deste trabalho. 
4 Ver lista de siglas no Anexo 1 deste trabalho. 
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frequência a escola e esta aversão tornou-se uma desculpa para que estes 

jovens não se dediquem aos estudos em geral.      

Acredito que os sentimentos de conformidade e apatia com os 

baixos índices de aproveitamento fazem com que os alunos fiquem 

estagnados diante dos fatos e sem perspectivas de mudanças, uma vez que 

tais sentimentos não estão separados do próprio contexto sócio-cultural no 

qual estão inseridos. Além disso, nota-se também, no dia-a-dia em sala de 

aula com estes jovens, que o Ensino Médio se apresenta desestimulante, na 

medida em que parece não corresponder às expectativas de encontrarem 

uma preparação que os leve para uma entrada no mundo do trabalho de 

maneira mais qualificada.  

Uma pesquisa realizada pela organização não-governamental Ação 

Educativa, divulgada no jornal O Estado de S. Paulo, em 8 de junho de 

20085, sobre os anseios dos jovens quando ingressam no Ensino Médio, 

revela que 43% dos estudantes de São Paulo afirmaram que esperavam ser 

melhor preparados para a inserção ao mercado de trabalho ao iniciarem o 

ensino médio. Ainda, segundo dados da mesma pesquisa, para os jovens a 

escola deveria priorizar um aprendizado com foco na inserção profissional. 

                                                 
5 IWASSO, Simone. Ensino distante da realidade desmotiva jovem. O Estado de S.Paulo, São Paulo, 

8 jun. 2008, VIDA&, p. A26. 
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Na mesma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo6, Maria Inês 

Fini, coordenadora geral do Projeto “São Paulo faz escola”, faz o seguinte 

relato: 

„Há um descompasso grande entre a escola e a vida. E isso 

se acentua no ensino médio, quando o jovem ganha a 

habilidade de se questionar e pensar nele mesmo”. “Para o 

jovem de hoje a escola ainda é enciclopédica e a vida é 

digital e complexa” (2008, p.26). 

As considerações da coordenadora geral do Projeto “São Paulo faz 

escola”, Maria Inês Fini, reafirmam minhas considerações sobre o 

posicionamento da emergência de uma escola que se aproxime mais da 

realidade da vida da maioria dos jovens que a frequentam, já que na minha 

convivência diária com alunos, jovens, moradores na periferia, venho 

reafirmando a convicção da importância destes jovens na participação das 

decisões sobre a escola que sonham e o que pensam sobre ela. Permitir 

que estes jovens relatem e tragam para discussão, dentro e fora da sala de 

aula, os seus anseios sobre a “escola desejada” tem sido, pois, um caminho 

a perseguir na minha vida profissional. 

No meu cotidiano escolar me deparei com vários jovens que se 

pronunciavam, quando indagados pelas baixas menções, que se negavam a 

realizar as atividades de classe e a se dedicar ao aprendizado, 

principalmente referente aos conteúdos matemáticos, porque entendiam que 

só seriam retidos por faltas, por isso acreditavam que os professores não 

deviam se preocupar tanto com eles. Compreendo que uma transformação 

                                                 
6 IWASSO, Simone. Ensino distante da realidade desmotiva jovem. O Estado de S.Paulo, São Paulo, 

8 jun. 2008, VIDA&, p. A26 



21 

 

 

educacional no ensino médio precisa ser muito bem analisada e avaliada, 

pois os alunos são destacados, juntamente com os professores, nos 

discursos dos responsáveis pelas políticas públicas educacionais, como os 

protagonistas centrais de um ideário político educacional brasileiro na busca 

do conhecimento e do saber. 

Assim, diante do contexto apresentado, o objetivo desta pesquisa 

visa analisar a percepção dos alunos do Ensino Médio da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo em relação à nova proposta curricular 

“São Paulo faz escola”, decorrida no ano de 2008.  
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Nas últimas décadas, nossas escolas e os profissionais que nelas 

atuam vêm passando por diversas mudanças educacionais – reforma do 

Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional. Chama a 

atenção o fato dessas mudanças estarem direcionadas para níveis iniciais e 

finais da Escola Básica, ou seja, legalmente direcionadas à alfabetização, no 

caso do nível inicial e à formação crítica no Ensino Médio, última fase do 

Ensino Básico, o que consequentemente, pode ter efeito nos demais níveis 

de ensino. 

No que se refere ao Ensino Médio existe uma preocupação especial 

por parte dos estudiosos, por ser a etapa final da educação básica e ser 

também indicador obrigatório para o ingresso ao Ensino Superior. Dentro 

deste contexto de preocupações, algumas bibliografias retratam e refletem 

sobre a história do ensino médio, cada uma trazendo um estudo 

diversificado e variado sobre esta modalidade de ensino. 

Zibas (1999, p.3) analisa o Ensino Médio sob o aspecto da Lei 

5692/71, quando esta define a profissionalização compulsória e seu 

crescimento quantitativo na América Latina, afirmando que: 

Nesse cenário de grandes inovações, é necessário, mais 

do que nunca, manter sempre atualizados os indicadores 

quantitativos, submetendo-os constantemente a análises 

que tracem o panorama evolutivo do Ensino Médio. 
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Bueno (2000, p.8) também destaca em seus estudos a questão da 

expansão e da qualidade do Ensino Médio, além de perpassar pela 

estruturação, financiamento e outras orientações. Segundo a autora, “o 

objetivo de universalização do ensino médio está atrelado à aceitação do 

anúncio de uma „política problemática‟ da expansão referenciado na 

racionalização de custos”. 

Krawczyk (2003, p.10) analisa as reformas do Ensino Médio com 

base nas políticas de infra-estrutura e qualidade do ensino. Para esta autora: 

(...) a reforma do ensino médio obriga-nos a estudá-la com 

um novo olhar, isto é, reconhecendo nela tendências de 

mudanças sistêmicas e, ao mesmo tempo, tendências 

singulares que fazem dela uma realidade diferente e que 

devem ser levadas em conta na hora de repensar a 

identidade deste nível de ensino.  

 Nunes (2002, p. 41) faz representações do Ensino Médio desde a 

Lei 4024/61 referente aos saberes acadêmicos e profissionalizantes e 

destaca sua vulnerabilidade à desigualdade social encontrada na história 

educacional de quase todos os países. 

A educação média é particularmente vulnerável à 

desigualdade social. Enquanto a finalidade do ensino 

fundamental nunca está em questão, no ensino médio se dá 

uma disputa permanente entre orientações mais 

profissionalizantes ou mais acadêmicas, entre objetivos 

humanistas e econômicos.  

Tentini Fanfani (2000), Candau (2000) e Almandoz (2006) são 

outros autores em que nos apoiamos no direcionamento de nosso estudo 
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sobre o Ensino Médio. Nessas leituras, um aspecto que se destaca refere-se 

às questões do protagonismo tanto juvenil quanto de pais e suas aspirações 

e necessidades referentes ao Ensino Médio. 

Quanto ao protagonismo juvenil, Tentini Fanfani (2000, p. 5) se 

expressa dizendo que: 

A adolescência e a juventude são construções sociais. Em 

outras palavras, são “classes de idades” que, apesar de 

possuírem uma base material biológica, têm também 

diversas representações históricas relativamente arbitrárias. 

Para o autor seria necessário pesquisar o Ensino Médio dentro do 

contexto histórico, das relações humanas, sociais e culturais em que está 

inserido, na medida em que a legislação pode até garantir as mudanças 

referentes às questões burocráticas e quantitativas, mas não garante que as 

relações humanas, sociais e culturais estejam acompanhando tais 

transformações. Sabe-se que para que isso ocorra precisaria de uma 

parceria dos diversos atores educacionais também inseridos neste contexto 

amplo e complexo. Assim, as propostas curriculares para o Ensino Médio 

deveriam ter pelo menos a participação de professores e alunos, ou seja, 

deveria ser analisada e discutida em reuniões de Conselho, de formação, de 

grêmio estudantil, enfim, ter a participação dos sujeitos envolvidos 

diretamente nestas propostas de mudanças.  
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1.1 – Foco da pesquisa 

Nesta pesquisa focamos o processo e o desenvolvimento do 

Projeto “São Paulo faz escola”, da SEE/SP7, que, por ser a mais nova 

proposta curricular implantada na rede estadual de educação, se apresenta 

de forma pronta para que seja aplicada pelos professores da rede de ensino 

público. 

A proposta foi apresentada no início do ano letivo de 2008, por 

meio de reuniões pedagógicas. Os professores se colocaram de forma 

negativa, pois não haviam participado exatamente do desenrolar de sua 

formulação e não tinham a informação sobre mudanças ou implementação 

de uma nova proposta de ensino.  

Nesse contexto de insegurança e apreensão cresceram as 

indagações sobre o rumo que o Ensino Médio estaria tomando e, 

principalmente, qual mudança esta proposta estaria evocando. Sem a devida 

compreensão de como o trabalho dos professores seria direcionado, os 

materiais foram apresentados e as informações referentes à sua utilização 

foram, aos poucos, sendo explicitadas pelos gestores e coordenadores das 

escolas que também não detinham todas as respostas para tantos 

questionamentos dos professores, uma vez que também eles não 

participaram do processo de estruturação do projeto. 

No período de reuniões, que antecede o início das aulas, os 

professores foram informados sobre o tempo que teriam para a realização 

                                                 
7 Ver lista de siglas no Anexo 1 deste trabalho 
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da chamada “recuperação” dos alunos para, posteriormente, dar 

continuidade ao processo de aplicação da nova proposta. Este tempo 

determinado também foi outro item considerado negativo e fez crescer as 

angústias do professorado, principalmente dos docentes do período noturno, 

turno que se apresenta com características específicas dos demais no que 

se refere ao tempo destinado às aulas e às individualidades apresentadas 

pelos alunos trabalhadores. 

Foram dois dias de reuniões para tentar conhecer a nova proposta 

e os materiais enviados pela SEE/SP. O máximo que os professores 

conseguiram foi tomar ciência da nova proposta, pois a preocupação maior 

era com os conteúdos disciplinares que, segundo informações, deveriam ser 

trabalhados com os alunos. Assim, os professores se reuniram por área de 

conhecimento para preparar a dinâmica de sua aula específica, uma vez que 

o conteúdo já estava pronto no material do aluno.  

A dinâmica que cada professor iria desenvolver nas aulas foi outro 

momento de indignação. O material do aluno não trazia as mesmas 

ilustrações, textos e aplicativos existentes no material destinado ao 

professor. Cada profissional, por necessidade e urgência, teve que 

multiplicar os materiais para seus alunos e sem qualquer auxílio remunerável 

e muito menos utilizando o auxílio tecnológico da escola, que por sua vez, 

não detém tal ferramenta. Especificamente na área da Matemática, algumas 

questões necessitam da utilização de software – ferramenta importante, na 

atualidade, para o desenvolvimento desta disciplina – tornou-se quase 
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impossível a sua aplicação às questões contidas no projeto, uma vez que a 

escola também não possuía laboratório de informática, na época. 

Enfim, essas e outras ansiedades do professorado, diante da nova 

proposta, aguçaram o interesse em desenvolver tal pesquisa. Todas as 

indagações não serão respondidas, nem é esta a proposta do trabalho em 

questão porque ele se apresenta como um “olhar” diante de tantos olhares 

presentes e outros que virão. Além do mais, as questões que se apresentam 

são iniciais na medida em que a implantação do Projeto “São Paulo faz 

escola” também é recente. Mesmo assim, a problematização e a reflexão 

das questões pertinentes à implantação e ao andamento do Projeto é algo 

sempre enriquecedor para ampliar as possibilidades reais e sonhadas de 

alunos e professores diante da escola vivida. 

1.2 – A Proposta Curricular propriamente dita 

O Projeto “São Paulo faz escola” é uma proposta curricular da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo que foi 

implantada no ano letivo de 2008, com a proposta de melhorar a qualidade 

do ensino público. Esta proposta é direcionada a todas as escolas estaduais 

de forma única e fechada para possíveis adaptações frente às realidades de 

cada unidade escolar, uma vez que todo material pedagógico foi 

previamente elaborado articulando tempo e conteúdos a serem aplicados 

aos alunos, independente das especificidades sócio-culturais apresentadas 

pela comunidade escolar. 
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Esta proposta foi implantada para fomentar o desenvolvimento 

curricular, para tanto duas iniciativas complementares foram tomadas de 

acordo com a Proposta Curricular da Secretaria da Educação do Estado 

(2008, p.8) 

A primeira delas é realizar um amplo levantamento do 

acervo documental e técnico pedagógico existente. A 

segunda é iniciar um processo de consulta a escolas e 

professores, para identificar, sistematizar e divulgar boas 

práticas existentes nas escolas de São Paulo. Articulando 

conhecimento e herança pedagógicos com experiências 

escolares de sucesso, a Secretaria pretende que esta 

iniciativa seja mais do que uma nova declaração de 

intenções, o início de uma contínua produção e divulgação 

de subsídios que incidam diretamente na organização da 

escola como um todo e nas aulas. Ao iniciar este processo, 

a Secretaria procura também cumprir seu dever de garantir 

a todos uma base comum de conhecimentos e 

competências, para que nossas escolas funcionem de fato 

como uma rede. 

A nova proposta, apesar de se propor a estimular cada vez mais a 

interdisciplinaridade, traz um material subdividido em áreas de 

conhecimentos, que formam os seguintes eixos temáticos: Ciência da 

Natureza e suas Tecnologias – Biologia, Química, Física e Matemática; 

Ciências Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, Sociologia, 

Filosofia e Psicologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Língua 

Portuguesa, língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física. 

Todos esses eixos temáticos são apresentados no Jornal do Aluno 

que, desde o início trouxe complicações diversas, como por exemplo, seu 
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manuseio, por apresentar um tamanho grande, o fato de não poderem levá-

lo para casa, e, o mais preocupante, o fato de apresentarem alguns erros 

nas questões. Enfim, várias foram as reclamações dos alunos, que serão 

analisadas em outro capítulo quando trataremos do olhar que os mesmos 

tiveram frente a essa proposta. 

No que se refere ao material dos professores, todos analisaram de 

forma positiva quanto à sua estruturação, porém, especificamente na 

disciplina de Matemática podemos avaliar que o tempo destinado à 

aplicação desses conteúdos deixou a desejar, pois as especificidades dos 

níveis de aprendizado dos alunos são diferentes e o momento de se 

apresentar alguns conteúdos foi impróprio devido ao aluno não apresentar 

conhecimento prévio dos mesmos. O Projeto “São Paulo faz escola” é 

padronizado e homogeneizante, ou seja, um material e uma proposta com 

objetivos e metas também homogêneas para toda a Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo, desconsiderando a diversidade humana, social, 

cultural, histórica, econômica e geográfica em que os alunos estão inseridos, 

afinal está-se falando e propondo algo para a educação pública no Estado 

de São Paulo, com dimensões territoriais imensas e uma diversidade, nos 

vários âmbitos que compreendem as relações humanas, que jamais deveria 

ser desprezada pelos idealizadores de tal proposta educacional. 

A avaliação realizada no final do período de recuperação dos 

alunos foi elaborada pela própria SEE/SP e apresentada em forma de 

caderno contendo vinte questões alternativas que foram corrigidas pelos 
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professores de cada disciplina, os quais seguiram o gabarito também 

enviado pela secretaria. 

Essas considerações iniciais mostram algumas das preocupações 

que vêem permeando o cotidiano dos professores em relação à forma e ao 

apressamento com que a proposta chegou às escolas. Ela interferiu na 

organização e no planejamento das aulas, mas não considerou alterações 

necessárias em relação ao tempo, espaço e outras condições estruturais 

para um processo claro e participativo na direção de seus fins específicos.  

1.3 – Objetivo do trabalho 

O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção dos alunos do 

Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 

relação à nova proposta curricular “São Paulo faz escola”, implantada no ano 

letivo de 2008.  

As indagações que tentaremos aqui responder envolvem de forma 

conjunta as aspirações de professores e alunos numa interação que nosso 

trabalho cotidiano exige e, portanto, nos questionamos: 

- Os jovens do Ensino Médio conhecem a atual proposta São 

Paulo faz Escola? 

- Como esses jovens percebem e reagem frente a essa proposta? 

- Quais os avanços que foram identificados em relação à 

aprendizagem dos conteúdos de Matemática? 
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A partir destas indagações descreveremos o percurso 

metodológico que direcionará a pesquisa. 

1.4 – Percurso metodológico 

Em relação aos objetivos traçados, consideramos que a 

abordagem qualitativa atende a esses objetivos, pois valoriza as crenças, as 

concepções, percepções, sentimentos, valores e comportamento dos 

sujeitos pesquisados. Essa metodologia de pesquisa nos permitiu uma 

aproximação com o pensamento e os sentimentos vivenciados pelos jovens 

estudantes do Ensino Médio. De acordo com as características, a pesquisa 

qualitativa não se preocupada com a quantificação de dados, porém não os 

exclui, ela parte da necessidade de conhecer uma determinada realidade 

para compreensão do fenômeno. 

A abordagem qualitativa aponta para a necessidade de o 

pesquisador investigar o objeto interessando-se mais pelo processo do que 

pelo resultado. A perspectiva de D‟Ambrósio (2004) em relação às pesquisas 

qualitativas ampara essa escolha. Para ele, a abordagem qualitativa refere-

se às pessoas e suas idéias, procurando dar sentido aos seus discursos e 

suas narrativas que estariam adormecidas. O autor destaca que estas 

pesquisas têm um aspecto subjetivo no conhecimento a ser construído. 

Outro autor que também ampara nossa escolha é Chizzotti. 

Segundo Chizzotti (2006), a abordagem qualitativa deve partir do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
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uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

Porém, neste trabalho, a abordagem quali-quantitativa é a que 

melhor sustenta o nosso objetivo de investigar qual a percepção alunos do 

Ensino Médio sobre a proposta “São Paulo faz escola” e qual sua 

contribuição para a aprendizagem dos conteúdos disciplinares, componentes 

do curso. O caminho metodológico da pesquisa considerou a revisão da 

literatura sobre o tema, a análise documental das legislações, e do Projeto 

“São Paulo faz escola”. Além disso, foi aplicado um questionário junto a 

sessenta e cinco alunos do Ensino Médio e realizadas entrevistas 

aprofundadas com seis desses alunos. 

1.5 – Procedimentos de coleta 

1.5.1 - Questionário 

O instrumento de coleta escolhido para esta pesquisa consta da 

distribuição de um questionário semi-aberto para sessenta e cinco alunos, 

de três turmas, do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública, 

localizada na região periférica da Zona Leste da cidade de São Paulo. A 

distribuição do questionário ocorreu em 16 de junho de 2008 e as entrevistas 

em 1º de dezembro de 2008. A identidade de todos os entrevistados foi 

preservada. 

O questionário com perguntas semi-abertas contém alguns dados 

de identificação dos alunos, como idade, sexo, naturalidade e tempo de 

residência em São Paulo; as escolas em que estudou; gosto pela leitura, 
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teatro, cinema e música; informações profissionais; pretensões futuras 

quanto aos estudos; percepções gerais sobre o currículo do Ensino Médio e 

percepções específicas sobre o Projeto “São Paulo faz escola”. 

Os sessenta e cinco questionários com perguntas semi-abertas 

foram tabulados e analisados, conforme pré-supostos teóricos e indicadores 

gráficos. 

1.5.2 – Entrevistas 

Com o intuito de obter um maior aprofundamento sobre os dados 

que foram tabulados com o auxílio do questionário, construiu-se um roteiro 

de entrevista semi-diretivo. Essa opção se justifica pela possibilidade de 

poder se transformar numa conversa, permitindo a livre manifestação dos 

sujeitos, ou seja, nesse tipo de entrevista, de acordo com May (2004), tem-

se mais espaço para sondar além das respostas e assim, estabelecer um 

diálogo com o entrevistado. 

Nesse tipo de entrevista as perguntas inteiramente abertas, nem 

encaminhada por um grande número de perguntas precisas, mas formuladas 

por uma série de perguntas-guia com o propósito de receber uma 

informação da parte do entrevistado e tanto quanto possível “deixá-lo andar” 

para que este possa falar abertamente, com as palavras que deseje e na 

ordem que lhe convier sobre as percepções da proposta curricular “São 

Paulo faz escola”.  

Neste caso o investigador apenas encaminha a entrevista para os 

objetivos cada vez que o entrevistado deles tente se afastar, colocando as 
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perguntas às quais o entrevistado, por ventura, não chegue por si próprio, no 

momento mais apropriado e da maneira mais natural quanto possível. A 

entrevista semi-diretiva, nesta investigação, foi aplicada individualmente e 

separadamente para cada um dos entrevistados. 

As entrevistas semi-diretivas têm o objetivo de fazer aparecer o 

máximo possível de elementos de informação, de uma temática específica, 

que venha a servir de material para uma posterior análise sistemática que 

corresponda às exigências de explicitações, de estabilidade de 

intersubjetividade dos processos em que estes sujeitos estão inseridos no 

âmbito educacional, ou seja, como alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 

de uma escola pública estadual específica, numa determinada região 

específica da cidade de São Paulo, no caso a periferia da Zona Leste. 

Uma vez que as entrevistas objetivam compreender os anseios e 

as expectativas destes alunos referentes à proposta “São Paulo faz escola”, 

a entrevista foi direcionada para seis alunos, escolhidos de forma aleatória, 

entre os sessenta e cinco que responderam ao questionário fechado, para 

garantir uma maior isenção no recolhimento dos depoimentos e posterior 

análise dos mesmos. 

De acordo com José Manuel de Oliveira Mendes (2003, p.9):  

A entrevista semi-diretiva é uma excelente técnica para 

apreender como os membros de uma dada categoria social 

mantêm, transformam e desafiam uma ou várias identidades, 

na medida em que ela favorece o estudo de realidades 

sociais, cognitivas e simbólicas que ultrapassam, atravessam 

ou cortam as ancoragens locais. 
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1.6 - Os alunos pesquisados 

Como já foi dito, os sujeitos de pesquisa se constituíram numa 

amostra de sessenta e cinco alunos do terceiro ano do Ensino Médio que 

responderam a um questionário semi-aberto e seis, dentre os sessenta e 

cinco, foram escolhidos de forma aleatória para responderam a entrevista 

semi-diretiva. O locus da pesquisa foi a escola pública, na qual atuo como 

professora de Matemática do Ensino Médio. 

Estes alunos apresentam idade média entre 18 e 24 anos e são 

moradores de um bairro que não possui infra-estrutura e apresenta bastante 

precariedade em vários setores. Sendo assim, a comunidade local busca na 

escola a oportunidade de um melhor desenvolvimento educacional e cultural, 

pois a clientela enfrenta problemas sociais diversos. 

A grande maioria dos jovens pesquisados são trabalhadores e 

todos estão matriculados no curso noturno e buscam garantir sua formação 

e a continuidade dos estudos no ensino superior, além da melhoria individual 

no mercado de trabalho. 

Como tantos outros jovens da sociedade atual, eles se 

assemelham pelos mesmos gostos e apresentações, ou seja, esses jovens 

valorizam os mesmos ritmos musicais (rap, funk, hip-hop), se vestem como 

os “rappers” – os meninos usam calças largas, camisetas muito grandes, 

blusões com capuz e bonés, as meninas usam blusinhas muito curtas, 

calças jeans muito justas e todos usam tênis, ostentam instrumentos 

tecnológicos – celulares, mp3, entre outros – e apresentam um 
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comportamento marcado por alguns gestos de cumprimentos específicos de 

suas “tribos”.  

Todos esses alunos aderem aos estilos juvenis que lhes dão uma 

identidade coletiva (Dayrell, 2007). Tal identidade é fruto de suas expressões 

enquanto grupo marcado por um visual ora individual, ora coletivo. 

1.7- Organização dos capítulos 

Os quatro capítulos que se seguem evidenciam a trajetória desta 

pesquisa. No primeiro capítulo discorrerei sobre um breve histórico do 

Ensino Médio a partir da Lei 5692/71, que propõe o ensino profissionalizante 

de forma compulsória; as modalidades do Ensino Médio que foram 

organizadas para distinguir os ensinos propedêutico e técnico; as 

considerações efetuadas na Lei 9394/96 para o Ensino Médio. 

No segundo capítulo trataremos da proposta curricular do Estado 

de São Paulo “São Paulo faz escola” - foco desta pesquisa - e 

apresentaremos uma descrição do espaço de atuação, a Escola Pública, 

objeto da nossa pesquisa.  

O terceiro capítulo abordará algumas questões sobre o jovem, a 

cultura e suas relações escolares e sócio-econômicas, indicadores 

comportamentais da postura pública e privada do jovem na atualidade. 

Por fim, o quarto e último capítulo, apresentará a pesquisa e a 

análise resultante da investigação de campo: análise dos dados do 

questionário e análise das entrevistas.  
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Por último, nas considerações finais, os achados da pesquisa e as 

possibilidades de novos encaminhamentos e novas questões que permitirão 

o desdobramento do estudo. 
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ENSINO MÉDIO: um breve histórico 

 

O Ensino Médio se constituiu por meio das necessidades sócio-

político-sociais e, para atender a tantas e variadas necessidades. Muitas 

foram as formas de se conceber o Ensino Médio, pois cada especificidade 

atendia a uma classe social da época. 

Historicamente tivemos um Ensino Médio para pobres, voltado à 

formação para a mão-de-obra qualificada, e outro para os ricos, voltado à 

formação para prosseguimento dos estudos universitários (Nunes, 2002). 

Assim, a dualidade do Ensino Médio era visível até a Lei 5692/71 entrar em 

vigor e propor a profissionalização compulsória o que foi rejeitado pela 

sociedade até a Lei 9394/96 propor que o Ensino Médio fosse etapa final da 

Educação Básica. 

Dispunha a Lei 5692/71 em seu artigo 1º que: 

O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar 

ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de 

suas potencialidades como elemento de auto-realização, 

qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania. 

Esta Lei propunha, como um de seus objetivos gerais, a 

capacitação para o exercício completo de uma ocupação definida na força 
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do trabalho, mas, paradoxalmente, estabelecia que a parte de formação 

especial do currículo no ensino de 1º Grau (atualmente denominado Ensino 

Fundamental) teria como objetivo somente a sondagem das aptidões e 

iniciação para o trabalho, admitindo a antecipação da qualificação nesse 

nível.  

Nessa perspectiva, o artigo 22 da Lei 5692/71 definia o ensino de 2º 

Grau com três ou quatro séries anuais, com uma política prioritária para o 

aumento dos cursos noturnos, visando atender a demanda da classe 

popular.  

A preparação para o trabalho, no ensino de 2º Grau, objetivava, 

conforme artigo 5º, a habilitação profissional por meio dos estabelecimentos 

de ensino. Portanto, algumas escolas continuaram a oferecer Habilitações 

Profissionais Plenas e Parciais mediante inclusão, em currículos plenos. 

A Lei 7044/82, por sua vez, apresenta diretrizes operacionais para 

ajustar-se às novas normas contidas nesta Lei e redimensionar novos 

currículos. Esta Lei não se limitou a abolir a exigência de predominância da 

anteriormente denominada Parte de Formação Especial do currículo sobre a 

então chamada Parte de Educação Geral, mas foi além, pois alterou a 

própria filosofia da Lei 5692/71, ao propor uma nova redação para o artigo 

1º. 

O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 

proporcionar ao educando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 
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da auto-realização, preparação para o trabalho e preparo 

para o exercício consciente da cidadania. 

Nessa mesma legislação a designação de “qualificação” para o 

trabalho é substituída por “preparação” para o trabalho. 

A preparação para o trabalho era um objetivo a ser considerado - 

como os demais propostos no artigo 1º da Lei - no desenvolvimento de todos 

os componentes curriculares, tanto da parte comum como da parte 

diversificada, não sendo necessária a inclusão, no currículo, de 

componentes especialmente voltados para a sua consecução. 

Especificamente no ensino de 2º Grau, o artigo 5º, nos termos da 

Lei, rezava que a parte de Formação Especial do currículo, destinada à 

oferta de uma habilitação profissional, deveria predominar sobre a de 

Educação Geral.  

A habilitação profissional, anteriormente obrigatória nesse nível de 

ensino, tornava-se opcional, em função da nova redação do artigo 4º, 

parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases, em que a preparação para o 

trabalho, no ensino de 2º Grau, poderia ensejar habilitação profissional, a 

critério dos estabelecimentos de ensino. 

Algumas escolas continuaram a oferecer Habilitações Profissionais 

Plenas e Parciais mediante inclusão, em seus currículos plenos, dos 

mínimos de conteúdos e duração fixados pelos Conselhos de Educação e 

outras que se dispensaram de o fazê-lo. Umas e outras, contudo, não 

estiveram desobrigadas a atender ao disposto no artigo 1º da Lei, que 
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preservava a unidade do ensino de 2º grau, a ser garantida, em nível de 

diretrizes pelos Conselhos de Educação e, em nível de execução, pelos 

estabelecimentos de ensino.  

Não é legítimo concluir que a Lei nº 7044/82, ao eliminar a 

profissionalização compulsória, em nível de 2º grau, tenha estabelecido a 

situação vigente antes da Lei 5692/71, restaurando o dualismo de escola 

média traduzido na dicotomia: ensino secundário e ensino técnico. 

A proposta de uma escola única em nível de 2º Grau, 

inadequadamente operacionalizada pela Lei 5692/71, é consagrada em 

novos moldes pela Lei 7044/82. A escola única de 2º grau seria daquele 

momento em diante aquela que, atendendo às características peculiares de 

sua clientela, mediante diversificação de currículos, especialmente no que 

concerne à forma adotada de preparar para o trabalho, garantisse, 

efetivamente, em todos os casos, a consecução dos objetivos previstos no 

Artigo 1º da Lei. 

Assim, se a escola de 2º Grau pode e deve assumir, em 

atendimento às necessidades e características de sua clientela, a tarefa de 

qualificar para o trabalho, não pode, no entanto, abdicar do compromisso de 

formar integralmente o seu aluno, qualquer que seja o currículo que venha a 

adotar. 

No entanto, hoje, parece que o grande desafio para o Ensino Médio 

- anteriormente denominado 2º Grau - é oferecer uma formação geral que 

assegure ao estudante o conhecimento em sua totalidade (Lei 9394/96), que 
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viabilize a aquisição dos conhecimentos científicos subjacentes ao processo 

tecnológico, o domínio dos códigos das formas correntes de comunicação, 

sem perder de vista o caráter histórico do conhecimento enquanto produto 

da interação do homem com a realidade.  

1.1 - As modalidades do Ensino de 2º Grau 

Uma das considerações que merece ser relatada refere-se à 

introdução das modalidades do 2º Grau, uma vez que estas foram 

organizadas para diferenciar as duas esferas que direcionavam tal ensino: 

ensino técnico e ensino propedêutico ou preparatório para a universidade.  

Antes da Lei 7044/82, em função do caráter obrigatoriamente 

profissionalizante do ensino de 2º grau, os cursos oferecidos deveriam 

necessariamente destinar-se à oferta de uma Habilitação Profissional Plena 

ou Parcial, obedecidos os mínimos de conteúdo e duração fixados pelos 

Conselhos de Educação.  

Porém, essa obrigatoriedade da profissionalização não foi aceita 

pela população, uma vez que esta idéia foi promovida para moralizar a 

situação dos cidadãos pobres e órfãos. Nunes (2002, p. 12) confirma o 

desejo da população em sua reflexão: 

A resistência da sociedade à profissionalização obrigatória 

teve êxito quando o Parecer 76/75 restabeleceu a 

moralidade da educação geral nesse nível de ensino, o que 

se consagrou com a Lei 7044/82, cujo principal objetivo foi 

normatizar o que ocorria do ponto de vista prático, nas 
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escolas, onde o desejo dos estudantes era o ingresso na 

universidade.  

Com a Lei 7044/82, a habilitação profissional, anteriormente 

obrigatória, tornou-se optativa para os estabelecimentos de ensino. Assim, 

podia-se organizar os currículos de 2º Grau que não continham os mínimos 

profissionalizantes de habilitações plenas ou parciais ou os fixados para as 

Habilitações Básicas e para a Formação Profissionalizante Básica.  

Não constituem novas modalidades de ensino os cursos 

anteriormente existentes, ainda quando neles a escola tenha introduzido 

alterações, desde que se mantenha a configuração básica dos mesmos. 

Novas modalidades de ensino de 2º grau são aquelas que só se 

tornaram possíveis após a Lei 7044/82. Incluem-se, portanto, nessa 

categoria, os currículos que contemplam em seu objetivo a preparação para 

o trabalho em todos os componentes curriculares, mediante projetos 

interdisciplinares; currículos que considerem este mesmo objetivo em todos 

os componentes curriculares e que incluam na Parte Diversificada 

componentes especialmente voltados para este objetivo, sem, contudo visar 

à profissionalização e, finalmente, currículos que, além de considerar este 

objetivo, ainda incluam na Parte Diversificada componentes que visam a 

profissionalização, com conteúdos selecionados pela própria escola.  

Caso a escola já mantivesse o ensino de 2º Grau e pretendesse a 

transformação de curso que oferecia em uma das novas modalidades 

possíveis de ensino de 2º Grau, poderia fazê-lo garantido nos termos da 
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Deliberação CEE 22/83, mediante apresentação de novo plano de curso, 

adequação do Regimento Escolar e quando fosse o caso, comprovação de 

atendimento a eventuais novas exigências, decorrentes da transformação 

pleiteada. 

Quando se tratava de uma modalidade que se acrescentasse às 

demais já oferecidas pelo estabelecimento, qualquer que fosse a sua 

natureza ou no caso de proposta de início de funcionamento do ensino de 2º 

Grau no estabelecimento de ensino, havia necessidade de solicitação de 

autorização de funcionamento, a ser encaminhada nos termos dos artigos 4º 

e 5º da Deliberação CEE 18/78, que fixava as normas para tal 

reconhecimento da unidade escolar.  

As modalidades de ensino foram pensadas para tentar sanar uma 

questão social emergente da época, onde se tinha muito bem delimitadas as 

classes sociais no Brasil, porém a idéia de freqüentar as universidades teve 

um índice maior entre os jovens provenientes da classe pobre que já 

estariam se tornando pertencentes a uma classe média, devido às novas 

concepções trabalhistas.  

Nunes (2002, p.12) afirma que: 

A partir da nova LDB não mais se pretende adestrar os 

trabalhadores em forma de fazer, como o pretendeu a 

pedagogia taylorista-fordista, mas exigem-se deles 

capacidades intelectuais que lhes permitam adequar-se a 

uma produção flexível e aos novos procedimentos de 

gerenciamento do trabalho. 
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Novamente, de acordo com Nunes (2002, p.36):  

A demanda por ascender a patamares mais avançados do 

sistema de ensino é visível na sociedade brasileira. Essa 

ampliação de aspirações decorre não apenas da 

urbanização e modernização conseqüentes do crescimento 

econômico, mas também de uma crescente valorização da 

educação como estratégia de melhoria de vida e 

empregabilidade. 

Assim, tal como acontece atualmente, as modalidades de ensino 

vão sendo reestruturadas a fim de propiciar um acompanhamento das 

transformações sociais que a população, geralmente jovem, demonstra 

necessidade. 

Há que se pensar para onde caminha a educação e, 

especificamente, o Ensino Médio, que forma tantos alunos preocupados com 

a questão da empregabilidade, mas que, por outro lado, o mercado 

trabalhista está cada vez mais exigente em relação aos requisitos 

educacionais. 

Zibas (1999, p. 2) ilustra muito bem essas idéias quando faz o 

seguinte relato: 

Os diferentes projetos, que se sucedem desde os anos 60, 

têm tido, entre outros o objetivo, nem sempre explícito, de 

elidir a evidência de que é no nível pós-fundamental que o 

destino social do aluno – destino esse determinado, na 

maior parte dos casos, por sua origem familiar – incide mais 

fortemente sobre a escola. Tal incidência põe a nu a 

fragilidade da educação para desempenhar a tarefa que 
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frequentemente lhe é atribuída: a de vencer as 

desigualdades da estrutura social.  

 Poderíamos, talvez em outra pesquisa, analisar este conflito dos 

jovens sobre a formação profissional e as exigências do mercado de 

trabalho e as formas de inclusão e exclusão das políticas públicas 

educacionais no Brasil, porém, este não é o objetivo principal desta 

pesquisa, que tem outro foco.  

1.2 - Ensino Médio: analisado sob os parâmetros legais da Lei 

9394/96 

A análise da situação educacional brasileira permite, pelo menos, 

duas interpretações contrárias. A primeira, de cunho otimista, apresenta 

aspectos positivos que se sobressaem no atual cenário educacional, como a 

significativa expansão da matrícula em todos os níveis do ensino, indicador 

da eficiência do sistema, principalmente no que se refere ao Ensino 

Fundamental. Segundo Zibas (2005, p.25): 

A pressão da demanda sobre o ensino médio aumentou de 

forma excepcional. Basta notar que em 1994 eram pouco 

mais de 5 milhões de matrículas. Em 2000 estavam 

registrados mais de 8 milhões de alunos. Ou seja, em seis 

anos houve um acréscimo de mais de 50% de inscritos. Em 

2003, mais de 9 milhões de jovens freqüentavam o ensino 

médio. 

A segunda interpretação traz aspectos ainda insatisfatórios do 

sistema educacional quando este apresenta elevadas taxas de repetência, 
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abandono e distorção entre idade e série e o baixo rendimento dos alunos 

apontados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Nesta interpretação podemos registrar que a exigência de requisitos 

para atender a esta demanda educacional e social vai além daquela 

formação voltada para a produção, necessitando para os parâmetros sociais 

de hoje uma formação mais ampla de conhecimentos e competências8. 

A incompatibilidade das idéias só se desfaz quando, do ponto de 

vista quantitativo, a expansão do sistema educacional brasileiro atinge 

patamares razoáveis, aproximando o país da meta de universalização do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, o que não podemos afirmar em 

relação aos indicadores de qualidade e equidade, que permanecem muito 

distantes dos padrões desejados pela sociedade e necessários ao 

desenvolvimento nacional. 

De acordo com Bueno (2000, p.14): 

O objetivo da universalização do ensino médio está 

atrelado à aceitação do anúncio de uma “política 

problemática” da expansão referenciado na racionalização 

de custos. Tal política envolve a busca de fontes 

                                                 
8
 O ENEM, exame nacional implantado pelo Ministério da Educação em 1998, constitui uma forma 

avaliativa do conhecimento e das competências dos alunos que estão em fase de curso no Ensino 

Médio. Este exame é composto por questões de múltipla escolha e uma redação. O objetivo neste 

exame é avaliar quatro competências básicas dos alunos. São elas: domínio de linguagens, 

compreensão de fenômenos, enfrentamento de situações-problema, construção de argumentações e 

elaboração de propostas de intervenção na realidade. A composição das provas busca articular 

conteúdo da vida cotidiana e conteúdos de diversas disciplinas esta estrutura curricular 

multidisciplinar é propostas pelas PCN de Ensino Fundamental. Esta proposta traz o objetivo de 

aproximar o estudo formal aos problemas reais. Onde, nenhum fenômeno pode ser explicado com 

clareza por uma disciplina isolada. O mundo, enfim, é interdisciplinar. Este Exame é baseado em dois 

princípios: na compreensão conceitual transdisciplinar e na adoção do conceito de inteligências 

múltiplas.  
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alternativas de recursos, a articulação de compromissos 

que liberem o poder público da assunção de grandes 

responsabilidades e um planejamento rigoroso que reduza 

o intransferível a um mínimo de baixo custo parcelado a 

longo prazo. 

No Ensino Médio houve um expressivo crescimento do número de 

matrícula sustentado pela incorporação de grupos com idade mais elevada. 

Parte desta clientela é formada por jovens e adultos que estão retornando à 

escola para completar a educação básica cumprindo a exigência que está 

sendo imposta pelo mercado de trabalho. 

A democratização do acesso à escola secundária tem sido 

igualmente acompanhada do rebaixamento da qualidade do ensino. O 

desafio não se limita à expansão do atendimento, mas igualmente complexa 

e urgente é a reforma do Ensino Médio, cujos parâmetros estão 

estabelecidos na LDB9 que envolve, entre outros, a solução para a falta de 

professores qualificados nas disciplinas básicas. 

                                                 
9
 A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi instituída em 20 de dezembro de 1996, a qual 

estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. A Lei trata da abrangência da educação e seus 

processos formativos, os quais desenvolvem tanto nas instituições de educação formal como também, 

no seio familiar, na convivência humana, nas relações de trabalho e nos movimentos sociais; dos 

princípios e fins da Educação Nacional; dos princípios e finalidades da educação como dever da 

família e do Estado a qual deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana; do direito à Educação e do dever de educar; da obrigatoriedade do Estado de fornecer a 

educação fundamental gratuita e sua progressiva extensão, além da oferta de educação escolar regular 

para jovens e adultos. Afirma que o zelo e a garantia pela educação compete aos Estados e aos 

Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União; da organização da Educação 

Nacional e descreve que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Ressalta que a educação escolar compõe-se 

de: I - Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; (tem 

por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores).  II - 

Educação Superior; (tem por finalidade: a) - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; b) - formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimentos, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua). Quanto aos 

profissionais da Educação, ressalta que a formação de profissionais da educação, de modo a atender 
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Assim, conforme Zibas (2005, p.25): 

A maior heterogeneidade do aluno reforça a crítica a 

conteúdos enciclopédicos e descontextualizados, bem 

como a métodos tradicionais de ensino, exigindo-se uma 

reforma que torne a escola média realmente inclusiva. 

A autora reforça o papel inclusivo do Ensino Médio no sentido de 

promoção da cidadania, ou seja, tornar o aluno capaz de compreender o 

mundo com suas diversidades, relações e as possibilidades de promover 

mudanças. 

A par da inevitável instrumentação dos jovens, para que 

sobrevivam no mundo do real, torna-se fundamental que a 

escola ensine a “leitura desse mundo”, ou, em outras 

palavras, que desenvolva a cidadania democrática, aqui 

entendida como a compreensão histórica das relações 

estruturantes do mundo econômico e social, de forma que a 

sociedade seja percebida como passível de ser 

transformada.  

Portanto, muitos são os impasses de toda mudança do Ensino 

Médio e mais ainda são as ações que devem ser reestruturadas e 

operacionalizadas, porém, se as ações de transformação não considerar o 

atual contexto social, além das especificidades das escolas e sua 

                                                                                                                                          
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre teorias e práticas, 

inclusive mediante a capacitação em serviço; II - aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino e outras atividades. No que se refere aos recursos financeiros 

descreve que a receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, constituem recursos públicos que podem ser destinados à educação.  

 Nas suas disposições gerais descreve que o Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 

agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados 

de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural. E nas disposições 

transitórias institui a “Década da Educação”, a iniciar-se um ano a partir da publicação da LDB 

(Fonte: LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação).  
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comunidade, não haverá projeto que dê conta de atender às necessidades 

de melhoria na educação de forma geral. 

Neste quadro, os fundamentos da reforma implementada pela LDB 

9394/96 foram os indicativos para a nova Proposta da SEE/SP “São Paulo 

faz Escola”, uma vez que no artigo 36, inciso I, da LDB 9394/96 traz como 

uma das diretrizes para o Ensino Médio o destaque para: 

(…) a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo 

histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, 

acesso ao conhecimento e exercício da cidadania.  

  E os princípios centrais da Proposta Curricular da SEE/SP (2008, 

p.11) são:  

(…) a escola que aprende, o currículo como espaço de 

cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a 

prioridade da competência de leitura e escrita, a articulação 

das competências para aprender e a contextualização no 

mundo do trabalho. 

Nota-se que a nova Proposta Curricular vai ao encontro dos ideais 

legais para a formação de jovens no Ensino Médio, visando uma formação 

global do aluno, no sentido de desenvolver a cidadania como ponto de 

partida para uma transformação social, mas a distancia entre o ideal da 

Proposta Curricular e as reais condições vivenciadas no dia-a-dia de alunos 

e profissionais da educação não condiz com este ideal, uma vez que a 

escola não está descolada das demais realidades que envolvem a 
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sociedade brasileira mais ampla. A vergonhosa concentração de renda no 

Brasil, que acirra o fosso social entre pobres e ricos, é visível mesmo para 

aqueles que insistem em falar, ver e ouvir esta realidade como algo 

superficial na conjuntura social, política, econômica e cultural brasileira.  

1.3 – O Ensino Médio e a Formação profissional 

A sociedade brasileira passava no momento da promulgação da Lei 

9394/96, por transições sócio-educacionais. O mundo, por sua vez, está 

impregnado de necessidades tecnológicas e, cada vez mais, o quadro se 

dificulta, tanto aqui no Brasil quanto em outros países que seguem o sistema 

capitalista. Urge, portanto, mudanças que venham atender às necessidades 

sociais e, assim, a educação é ponto-chave para mais um ideário de 

transformações. É sob este prisma que o país se depara com a elaboração 

de políticas públicas educacionais que prometem redefinições curriculares. 

Conforme Zibas (2005, p. 24): 

Assim, a intensidade do movimento reformista no nível 

oficial e a precariedade material e política dos processos de 

implementação parecem equiparar a reforma dos anos de 

1990 à pretensiosa, contraditória, tumultuada e breve 

reforma de 1971, que instituiu a profissionalização 

compulsória no então denominado ensino de 2º grau. 

Com a Lei 9394/96 acontece a desarticulação entre as modalidades 

de ensino e com isto a independência do Ensino Superior. E, assim, o 

Ensino Médio passa a ser uma etapa da Educação Básica e, portanto, 
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exigida como conclusão do primeiro grau e, consequentemente, articulação 

para o 3º Grau. 

A base nacional comum a ser observada em cada nível de ensino 

básico visa o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem 

a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de 

linguagem e, conforme a Lei 11684/08, que altera o artigo 36, parágrafo 1º 

da LDB 9394/96: “serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas 

obrigatórias em todas as séries do ensino médio”. Nesta legislação a 

preparação para o trabalho é separada dos demais ensinos, o que difere da 

sua obrigatoriedade na Lei 5692/71 e da sua facultatividade colocada na Lei 

7044/82, marcando, dessa forma, a mudança estrutural dos cursos.   

A educação profissional é apresentada como modalidade de ensino 

articulada com os níveis da Educação Básica e Educação Superior, embora 

a admita, como habilitação profissional, “nos próprios estabelecimentos de 

ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em 

educação profissional” (Artigo 36, parágrafo 4º da LDB 9394/96). 

É relevante verificar que a educação profissional se faz presente na 

Lei geral da educação nacional, em capítulo próprio, embora de forma 

bastante sucinta, o que indica tanto a sua importância no quadro geral da 

educação brasileira quanto da necessidade de sua regulamentação 

específica.  

O ensino se molda com a implementação das escolas técnicas, o 

que deixa, em segundo plano, a alfabetização e os conhecimentos teóricos, 
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pois se a necessidade social girava em torno da mão-de-obra qualificada, a 

alfabetização era prioridade das classes mais favorecidas da sociedade. 

Com o capitalismo crescente na história mundial há necessidade de 

se reestruturar a educação e assim a elaboração de uma nova legislação se 

faz necessária, pois o ser social agora precisa ter outro perfil, ou seja, a 

formação do ensino médio. Assim, consta conforme artigo 35 da LDB 

9394/96 que: 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Dessa forma, outras metodologias, outras didáticas e concepções 

educacionais foram delegadas à educação a fim de atender às necessidades 

legais e práticas educacionais, que estariam perpassando pela formação do 

educando, preparando-o para as exigências atuais do mercado de trabalho. 
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Outro ponto importante a ser destacado é que na atual sociedade a 

tecnologia é priorizada e a escola, como sempre, segue uma ideologia 

capitalista que induz um ensino voltado à formação competitiva.  

Conforme Bueno (2000, p.10):  

Os ícones da “nova ordem”, em particular competitividade e 

revolução tecnológica, impregnam o discurso legal e 

orientam a formação geral por uma visão restrita e 

pragmática do trabalho humano, dimensionado como 

ocupação. Os artigos 35 e 36 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB – registram, nesse sentido, as 

seguintes expressões: ”ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação”... ”domínio 

dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna”. 

A escola vem tentando cumprir seu papel como formadora de 

cidadãos críticos, flexíveis e autônomos, sem contar com a diversidade 

social que enfrentamos neste século, pois a instituição designada ao saber 

científico prepara o aluno para o mercado de trabalho sem avaliar a 

realidade dos mesmos, logo, não respeita a realidade social dos que nela se 

formam. Nota-se, assim, uma divergência entre a proposta pedagógica e a 

aplicação prática da mesma. 

Há, na LDB 9394/96, abertura para a escola se adequar às 

estruturas sociais que definem a comunidade e seus interesses. Esta 

legislação define, no parágrafo único, do Artigo 26, que: 

Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das 

condições disponíveis e das características regionais e 
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locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto 

neste artigo;  

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 

uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela; 

Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 

matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

Portanto, conforme Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

(2008, p.24), baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, a escola pode possibilitar que: 

Os sistemas de ensino ou as escolas tenham ênfases 

curriculares diferentes, com autonomia para eleger as 

disciplinas específicas e suas respectivas cargas horárias 

(...). Essa abertura permite que as escolas de Ensino 

Médio, a partir de um projeto pedagógico integrado com 

cursos de educação profissional de nível técnico, atribuam 

mais tempo e atenção a disciplina ou áreas disciplinares 

cujo estudo possa ser aproveitado na educação 

profissional. 

Na escola, que é o locus de nossa pesquisa, o governo implantou 

um projeto de formação profissional com o objetivo de proporcionar o 

ingresso de alguns jovens no mercado de trabalho. Tal projeto tem como 

parceria o CET - Centro Educacional e Tecnológico Paula Souza, com aulas 

ministradas aos sábados, cujo princípio teve pouca aceitação por parte dos 

alunos, mas no decorrer do curso vários outros alunos começaram a 
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demonstrar interesse pelo projeto, porém, somente alguns conseguiram se 

matricular, uma vez que o número de vagas era limitado. 

Este projeto vai ao encontro da Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, quando esta relata que, “(...) essa opção (de cursos 

preparatórios para o trabalho) pouparia tempo de estudo para o jovem que 

precisa ingressar precocemente no mercado de trabalho” (2008, p.25). 

De acordo com a Secretaria de Educação de São Paulo, 696 escolas 

estaduais da rede pública do Estado de São Paulo implantaram o projeto 

para Gestão Empresarial, denominadas “tecsalas” que tem como objetivos 

“... reverter o péssimo desempenho do ciclo entre 1º e 3º ano (...) e diminuir 

os índices de desemprego entre a população jovem”. O projeto, com 

duração prevista de três semestres, tem como público-alvo os alunos do 

segundo ano do Ensino Médio e que, após concluírem o curso, serão 

certificados pelo CET - Centro Educacional e Tecnológico Paula Souza e 

pela Fundação Roberto Marinho. Para a participação neste projeto, o critério 

de seleção das escolas foi a vulnerabilidade social das regiões, sendo a 

Zona Leste de São Paulo a maior beneficiada inicialmente. 

Em conversas informais em sala de aula com os alunos do Ensino 

Médio, observamos, até o presente momento, que os alunos demonstram 

interesse pelo projeto, porque acreditam que com esta iniciativa da SEE/SP 

conquistarão um conhecimento profissional especializado e que isto 

favorecerá a inserção dos mesmos, mais rapidamente, ao mercado de 

trabalho.  
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PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

“SÃO PAULO FAZ ESCOLA” 

 

Para se alcançar muitas das qualidades necessárias à educação, 

várias propostas de ensino foram desenvolvidas, com o objetivo único de 

alfabetizar os alunos e torná-los competentes para caminhar rumo às 

transformações sociais. 

Podemos avaliar que a escola é um órgão necessário à construção 

do saber, pois é nela que ainda se concentra grande parte da preocupação 

de formação do ser humano, mesmo que este tenha ao seu redor toda uma 

gama de informações trazidas pelos mais diversos recursos midiáticos da 

atualidade. 

O Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, portanto, 

passível de se obter um certificado e, consequentemente, um “bom” 

emprego, no ideário dos alunos, passa a ter alto índice de matrículas, 

crescendo de 1.672.986 em 1996 para 2.065.270 em 2002, conforme dados 

do MEC/INEP/SEEC analisados por Zibas (2004, p.36). Portanto, nota-se 

que o governo promove o acesso à educação, porém por fatores sociais, 

econômicos, culturais e motivacionais não garante a permanência do aluno 

nesta etapa educacional, que acaba se evadindo. Muitas propostas e 
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projetos são até desenvolvidos na educação para melhorar sua qualidade e 

alcançar os objetivos educacionais delimitados legalmente para evitar a 

evasão, mas a realidade em que estes alunos estão inseridos e suas 

expectativas de conhecimento para a inserção no mercado de trabalho 

parecem que não coadunam com as propostas governamentais. 

Porém, dados recentes elaborados pela ONG Ação Educativa10 

mostram que as matrículas em São Paulo para o Ensino Médio tiveram um 

acentuado decréscimo, conforme tabela a seguir: 

Quadro 1 - Número de alunos matriculados no Ensino Médio/SP 

 Ensino Médio 

Regular 

EJA
11

-Ensino 

Médio 

(Presencial) 

EJA Ensino 

Médio 

(semipresencial) 

Educação 

Profissional 

2004 2.045.651 388.724 151.676 258.721 

2005 1.913.848 400.147 138.341 255.332 

2006 1.813.795 401.838 127.120 248.612 

2007 1.718.692 378.158 99.386 246.656 

Diferença de 

2004 para 

2007 

- 327.159 - 10.566 - 52.290 - 12.065 

 

Nestes dados ficam evidenciados o descontrole governamental e o 

educacional, pois se houve um aumento considerável de matrículas e, em 

                                                 
10 MEC/Ação Educativa, 2008 
11 EJA- Educação de Jovens e Adultos 
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seguida, um desinteresse acentuado há que se perguntar o que aconteceu 

para efetivar essa oscilação?   

As informações de Tentini Fanfani (apud Berger Filho, 

R.L.. 1999) ilustram estas idéias relatando que:  

Durante último qüinqüênio do século passado, a matrícula 

no ensino médio do Brasil cresceu 57%, “sendo o segmento 

do ensino que mais cresceu no período”. Ao mesmo tempo, 

constata-se que este crescimento foi desordenado e “sem 

as condições físicas adequadas, sem espaços próprios”. 

Por isso segundo o Censo Escolar de 1998, 55% dos 

estudantes frequentam o turno da noite. 

 

2.1 – A Proposta Curricular 

No mais recente projeto da rede Estadual de Ensino “São Paulo faz 

escola”, objeto de nossa pesquisa, podemos constatar na carta de abertura 

deste projeto, assinado pela secretária da educação, Maria Helena 

Guimarães de Castro, que as escolas não tiveram competência para dar 

continuidade à autonomia que a LDB lhes deu, pois é citado que:  

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a qual deu 

autonomia às escolas para que definissem seus projetos 

pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo do tempo, 

porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente. 

Portanto, este projeto foi desenvolvido com o objetivo de introduzir 

um currículo para o Ensino Fundamental, ciclo II e Ensino Médio, visando a 

melhoria da qualidade de ensino e tendo como foco a competência da leitura 
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e escrita dos alunos. Mas, pode se apreender a partir das palavras da 

Secretária, que tal meta ainda não foi atingida. 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo é formada por vários 

documentos: Orientações para a Gestão do currículo na Escola, que é 

destinado aos diretores e gestores, assistentes técnico-pedagógicos, 

professores coordenadores e supervisores, visando que estes sejam os 

“animadores” da proposta; o segundo documento é Orientações para a 

gestão do Currículo, que foca a necessidade das ações coordenadas entre 

disciplinas, vida cultural da escola e comunidade. E, ainda, um terceiro 

conjunto de documentos específico para os professores – Caderno do 

professor – entregues bimestralmente e por disciplina. Neles estão as 

orientações para a gestão da sala de aula, os conteúdos, habilidades e 

competências que os alunos devem adquirir; a avaliação e recuperação dos 

alunos, além de “sugestões de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, 

experimentações, projetos coletivos, atividades extra classe e estudos 

interdisciplinares” (2008, p.9).  

Em princípio foi entregue o “Jornal do Aluno”, material 

complementar contendo as diversas disciplinas, com o objetivo de recuperar 

as defasagens dos alunos por disciplina e série, para, posteriormente, dar 

continuidade nos cadernos bimestrais fornecidos somente aos professores. 

Essa recuperação de conteúdos para os alunos aconteceu nos 

primeiros quarenta e dois dias letivos do ano de 2008, período considerado 

pelos professores como insuficiente para alcançar as metas propostas, uma 
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vez que este material não considerou as especificidades dos alunos e muito 

menos a realidade escolar. 

Como este projeto trabalha com tempo predefinido para aplicação 

dos conteúdos, na recuperação não foi diferente. A realidade do Ensino 

Médio é de quatro aulas semanais (período noturno) e as atividades 

previstas no “Jornal do Aluno” eram superiores ao número de aulas por 

classe. Dessa forma, já havia indícios da inviabilidade de sua aplicação na 

totalidade dos conteúdos e menos ainda na assimilação dos mesmos por 

parte dos alunos, uma vez, que por definição os professores deveriam 

problematizar um conteúdo por aula, o que desconsideraria as 

especificidades das dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Algumas atividades contidas no material do Projeto “São Paulo faz 

Escola” são parte de reproduções de alguns livros didáticos. Cabe, aqui, 

questionar a finalidade da confecção deste material apresentado pelo projeto 

atual, uma vez que grande parte das questões nele contidas já haviam sido 

problematizadas em outras épocas através dos instrumentos acima citados. 

Estaríamos regredindo na ideologia educacional ou voltando à abordagem 

de um ensino tradicional voltado para a aplicação de conteúdos com um fim 

em si mesmo? 

Na minha vivência com a implementação do Projeto, comentou-se 

em sala dos professores sobre a mudança no cotidiano dos professores e 

dos alunos por ele trazido. Segundo esses professores, o Projeto 

desrespeita o profissional quanto à competência de elaborar seu 
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planejamento anual de acordo com a realidade de seus alunos, além de 

apresentar-se como uma imposição explícita, sem abrir espaço para 

reflexões e posteriores discussões e avaliação de suas ações.  

Os professores indicam que para os alunos, o projeto se colocou 

como uma forma de desrespeito às suas especificidades regionais, seus 

conhecimentos prévios e seu protagonismo, enquanto ser participativo.  

Nesse Projeto, segundo argumento da própria proposta, o pano de 

fundo é a preocupação com a qualidade da educação, já que a sociedade 

vive um momento grifado pela revolução tecnológica que está levando à 

exclusão e acentuando as desigualdades sócio-culturais. 

Há que se pensar sim na “revolução tecnológica”, porém, mais do 

que pensar é operacionalizar atividades para que os alunos tenham acesso 

e conhecimento básico e concreto sobre a tecnologia em questão.  

No mundo atual o jovem vive cercado pelas novas tecnologias, seja 

nos procedimentos bancários, nas bibliotecas públicas, nas atividades de 

entretenimento, e em tantas outras esferas da sociedade, porém, 

geralmente, este jovem não tem uma formação para acompanhar essa 

evolução tecnológica. Portanto, caberia à escola contemplar tais 

conhecimentos, não somente em âmbito operacional, mas também e, acima 

de tudo, de forma crítica, uma vez que são estes saberes os indicadores das 

diferenças que propiciam sua exclusão, tanto no mercado de trabalho quanto 

no âmbito social. 
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Zibas (1999, p.57), em pesquisa sobre a quantidade de laboratórios 

de informática no Brasil, salienta que em São Paulo há 3.679 escolas, 

totalizando 1.818.288 alunos do Ensino Médio. Segundo a autora, destas 

3.679 escolas, apenas 1.323 possuem um laboratório de informática, 

contemplando somente 510.178 alunos. Zibas não informa, em sua 

pesquisa, quantos destes laboratórios estão em plena capacidade para o 

uso. O que podemos aventar é que o número de alunos beneficiados com 

esta tecnologia ainda seja menor do que o apresentado nos dados. 

Assim, nota-se que os ideais tecnológicos são outros indicadores de 

conflitos na proposta do projeto “São Paulo faz escola”, na medida em que 

grande parte das escolas do Estado não possuem laboratórios de 

informática, o que não garante uma formação tecnológica efetiva, voltada à 

prática e ao domínio das tecnologias, conforme sugere a Proposta Curricular 

(2008, p.31) quando diz que: 

(…) a educação de base que se conclui no Ensino Médio 

deve promover conhecimento científico e tecnológico para 

ser apreendido e dominado pelos cidadãos como recurso 

seu, não dos “outros” sejam cientistas ou engenheiros, e 

utilizado como recurso de expressão, instrumento de 

julgamento, tomada de posição ou resolução de problemas 

em contextos reais. 

 

2.2 – A Proposta Curricular para o ensino da Matemática 

Nos itens anteriores delineamos a Proposta Curricular da SEE/SP, 

demonstrando alguns aspectos que norteiam o projeto “São Paulo faz 
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escola”. Neste tópico complementaremos com alguns dados referentes ao 

ensino da Matemática, de acordo com a Proposta Curricular implementada 

para o Ensino Médio. 

Conforme a nova proposta (2008, p.44):  

(...) a Matemática é apresentada como um sistema 

simbólico que se articula diretamente com a língua 

materna, nas formas oral e escrita, bem como com outras 

linguagens e recursos de representação da realidade.  

A proposta específica da Matemática vem apresentando o “como” e 

“o quê” ensinar nesta disciplina, além de trazer a sugestão de como 

organizar um tema gerador bimestralmente. No final da proposta são 

apresentadas tabelas que explicitam os conteúdos matemáticos por série e 

por bimestre do Ensino Médio.  

No material “Revista São Paulo faz Escola”, específico para o 

professor e por disciplina/série estão inseridas as atividades matemáticas, 

cujas habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos serão cobradas pelo 

Saresp – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo12.  

                                                 

12
O Saresp é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP. Desde sua criação, em meados da década de 90, vem 

avaliando sistematicamente o sistema de ensino paulista, verificando o rendimento escolar dos alunos 

de diferentes séries e períodos. O principal propósito do Saresp é obter indicadores educacionais que 

possam subsidiar a elaboração de propostas de intervenção técnico-pedagógica no sistema de ensino, 

visando a melhorar a sua qualidade e a corrigir eventuais distorções detectadas. A participação no 

Saresp é compulsória para todas as escolas estaduais administradas pela SEE/SP. A participação das 

demais redes de ensino (municipal e particular) ocorre por adesão. Nos últimos anos, o Sistema vem 

se centrando na avaliação das habilidades cognitivas de Leitura e Escrita adquiridas pelos alunos ao 

longo de todas as séries dos Ensinos Fundamental e Médio e, para esse ano será acrescido a área de 

Matemática. A seleção e a definição dessas habilidades estão fundamentadas nas Propostas 

Curriculares da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP/SEE, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs e no que de fato ocorre no sistema de ensino paulista. O Saresp utiliza 
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Tais habilidades estão descritas na “Revista São Paulo faz Escola” 

(2008, p.15): 

- identificar e interpretar informações envolvendo números 

racionais e seus diferentes significados;  

- identificar e avaliar a variação de grandezas e medidas 

para explicar fenômenos naturais e processos 

socioeconômicos;  

- resolver problemas que envolvam noções geométricas em 

situações cotidianas;  

- utilizar expressões algébricas para generalizar situações 

de contextos diversos.  

Ainda no mesmo material específico em Matemática (2008, p.15) 

encontra-se que: 

                                                                                                                                          
basicamente dois tipos de instrumentos de avaliação para atingir seus objetivos. O primeiro consiste 

na aplicação de provas para medir o desempenho dos alunos em Leitura/Escrita e Matemática, 

constituída cada uma de questões objetivas, tanto no Ensino Fundamental (3ª a 8ª séries), quanto no 

Ensino Médio. Essas provas apresentam também um tema para Redação do tipo narrativo-descritivo 

para o Ensino Fundamental. No Ensino Médio o tema é dissertativo-argumentativo. Já para a 1ª e 2ª 

séries do Ensino Fundamental, as provas serão constituídas de questões predominantemente abertas. 

Para cada série e período, serão construídos instrumentos diferentes, mas com questões equivalentes. 

O segundo instrumento consiste em questionário aplicado aos alunos, por meio do qual são coletadas 

informações sobre suas características pessoais, o contexto socioeconômico e cultural em que vivem, 

sua trajetória escolar, suas percepções acerca dos professores e da gestão da escola e, também, sua 

participação nos projetos da SEE/SP. A responsabilidade pela aplicação do Saresp é da SEE/SP, por 

meio de suas Coordenadorias (CENP, COGSP e CEI), da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação, das Diretorias de Ensino, das escolas, dos diretores e dos professores aplicadores. A 

aplicação das provas ocorre no final do ano, no mesmo horário de início das aulas nos períodos da 

manhã, tarde e noite, em dois dias consecutivos. O primeiro dia é destinado à aplicação da prova de 

Leitura e Matemática. Já no segundo dia os alunos produzem um texto e respondem ao questionário. 

Com relação à 1ª e à 2ª séries do Ensino Fundamental, as questões abertas que compõem a prova são 

corrigidas e transcritas pelos professores, seguindo as orientações do Roteiro de Correção das Provas. 

No que diz respeito às provas da 3ª à 8ª séries do Ensino Fundamental e àquelas do Ensino Médio, a 

parte objetiva é corrigida por meio de processamento eletrônico efetuado pela empresa contratada. A 

correção das redações é feita pelos professores capacitados para esta etapa avaliativa. Fonte: 

http://saresp.fde.sp.gov.br/2005/subpages/conheca.htm, acessado em 12/fev./2009. 

  

  

http://saresp.fde.sp.gov.br/2005/subpages/conheca.htm
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A constituição da proposta de trabalho para as disciplinas 

(...) que têm como foco o desenvolvimento de habilidades 

em Matemática, se deu a partir da constatação de que as 

deficiências de aprendizagens dos alunos, apontadas pelo 

Saresp 2005, são, de modo geral, conseqüência de 

dificuldades de ensino / aprendizagem do conjunto dos 

números racionais, e seus usos e aplicações, 

principalmente no que diz respeito às razões e proporções; 

de ensino / aprendizagem da álgebra com sua semântica e 

sintaxe próprias; de ensino / aprendizagem de geometria 

em que, para a resolução de problemas, se empregam as 

noções algébricas e de números racionais, constituindo 

assim um círculo vicioso que impede melhores 

desempenhos de nossos alunos. 

Portanto, as habilidades matemáticas requeridas pelo Saresp e que 

não foram alcançadas pelos alunos foram as indicativas para a construção 

dos materiais da proposta “São Paulo faz escola”, na expectativa de 

superação das dificuldades e melhoria da qualidade do 

ensino/aprendizagem.  

 

            2.3 - Conhecendo nosso espaço de atuação 

A Escola objeto dessa pesquisa foi criada através do Decreto de 

Criação n.º 50.666 de 20 de setembro de 2005, conforme publicação no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo de 30 de setembro de 2005, sob 

Instalação firmada através da Resolução SE 34 de 26 de abril de 2005 

publicada em 14 de maio de 2005. Foi inaugurada em 8 de setembro de 

2006 pela Secretária de Educação Profa. Maria Lúcia Cavalcanti e do 

Governador Cláudio Lembo. 
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A Unidade Escolar está localizada na região periférica da Zona 

Leste de São Paulo, no Distrito Iguatemi, sob orientação da Coordenadoria 

de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo, subprefeitura de 

São Mateus. 

O bairro aonde a escola pesquisada está inserida tem por 

delimitação os bairros Jardim Limoeiro, Jardim Alto Alegre e 3ª Divisão, este 

último é divisa do Município de Mauá. A infra-estrutura da localidade é 

bastante precária em vários setores e seus moradores possuem diversos 

problemas sociais. A escola se constitui num espaço no qual a população 

local busca uma oportunidade de um melhor desenvolvimento cultural. 

 

 

 

 

 

          

   

 

Vista da fachada da escola                           

                          Foto 1 - Vista da fachada da Escola 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola, conhecedora dos problemas sociais aos quais os alunos 

estão sujeitos, procura trabalhar com práticas adequadas para esta 

população, tendo como meta primordial a interação entre escola, familiares 

dos alunos e a comunidade em geral, na tentativa de contribuir para a 

mudança nos cenários de exclusão e dependência que marcam a realidade 

local. Pelas razões já descritas, o plano escolar da mesma foi elaborado 

após estudos sobre a realidade social em que se insere a escola – e 

consequentemente seus alunos -, com a finalidade de orientar as ações 

administrativas e pedagógicas durante o ano letivo. 

Conforme documento de Linhas Básicas da Proposta Pedagógica 

da Escola espera-se que a comunidade escolar: 

Foto 2 - Vista parcial do Bairro onde a 
Escola está inserida 
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1- Tenha clareza dos objetivos da proposta pedagógica, da 

concepção de ensino-aprendizagem e da concepção de 

avaliação; 

2- Acredite que todo aluno é capaz de aprender e de que o 

professor é capaz de ser o mediador da relação ensino-

aprendizagem; 

3- Que o professor acompanhe cada aluno observando e 

registrando seus avanços; 

4- Que o professor faça intervenções adequadas às reais 

necessidades do aluno; 

5- Considere a importância de se trabalhar a afetividade, 

via cognição, com ênfase na auto-estima e autoconfiança 

do aluno; 

6- Tenha clareza de conceitos e habilidades básicas, para o 

aluno de determinada série, e como trabalhá-las de forma 

significativa para que o aluno possa prosseguir seus 

estudos; 

7- Considere a recuperação como mais uma oportunidade 

dada ao aluno, para que ele aprenda, podendo, assim, a 

escola cumprir o seu papel social de incluí-lo no processo 

de aprendizagem. 

De acordo com o Plano escolar, a escola pesquisada oferece os 

cursos de Ensino Fundamental e Médio. Os objetivos dos respectivos cursos 

são: 

1- O objetivo do Ensino Fundamental é garantir aos 

educandos a apropriação de conhecimentos básicos, 

sistematizados e significativos, incorporando suas 

experiências sociais e culturais, num processo de 

ampliação de sua capacidade de elaboração, compreensão 
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e representação da realidade na perspectiva de transformá-

la. 

2- O objetivo do Ensino Médio é garantir aos educandos a 

ampliação e aprofundamento do processo de construção do 

conhecimento, visando à apropriação dos princípios 

científico-tecnológico e humanístico significativos, a partir 

de uma visão crítica das relações em sociedade. 

Quanto à Gestão Pedagógica, a escola objetiva: 

 Estimular e desenvolver a cidadania propiciando aos 

alunos situações em que tenham oportunidade de adquirir 

valores e conhecimentos básicos, nos quais as relações 

humanas são moldadas. Os conhecimentos adquiridos 

devem ser usados para aprimorar valores, atitudes, além de 

capacitar o indivíduo na busca de informações a serem 

utilizadas no seu cotidiano, dentro e fora da escola. 

Ainda no documento da Proposta Pedagógica, a avaliação é 

mencionada como sendo: 

uma constante dentro de tarefas contextualizadas, e com 

problemas complexos a serem resolvidos dentro da sua 

vivência (para) convertê-los em oportunidades, 

organizando-se para defender seus interesses, 

solucionando problemas através do diálogo e da 

negociação. 

Quanto ao perfil do educador, a Proposta Pedagógica 

o retrata como: 

(…) um intermediário entre o conhecimento acumulado e o 

interesse das necessidades dos alunos. E ainda, que o 

ensino deve ter como meta o fim da decoreba e das 

fórmulas prontas, portanto o professor dessa escola deve 
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ser um “dialético” em seu dia-a-dia, tentando sempre, 

modificando o educando nos seus atos e na sua conduta 

perante a ética e cidadania. 

No documento da Gestão Participativa da escola está registrado 

que: 

A Unidade Escolar através do Conselho Participativo vem 

desenvolvendo um trabalho para conscientizar os pais 

sobre a importância de estarem participando de todo 

contexto escolar, este trabalho está sendo lento, porém, 

produtivo, ao iniciar o Conselho Participativo informamos 

sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, 

projetos, aplicações de verbas, convidamos os presentes a 

participarem das reuniões, desta forma estamos obtendo 

maior participação da comunidade, conseguindo 90% de 

presença nas reuniões, da mesma forma estamos 

conscientizando os pais e a comunidade sobre a 

importância de participarem dos órgãos colegiados 

enfatizando que dentre as diretrizes legais que 

regulamentam a gestão das escolas e dos sistemas de 

ensino fazem parte a APM, Conselho de Escola e o Grêmio 

estes, órgãos colegiados. 

A Gestão Pedagógica descreve a avaliação como sendo um 

diagnóstico do desenvolvimento do educando na relação com a ação dos 

educadores, na perspectiva do aprimoramento do processo educativo. 

Portanto, o processo de avaliação deve ser contínuo e ter como base a visão 

total do aluno, subsidiado por observações e registros obtidos no decorrer do 

processo. 

Os objetivos da avaliação na Gestão Pedagógica, conforme o 

próprio documento da escola traz são: 
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1- Diagnosticar a situação de aprendizagem do educando 

para estabelecer os objetivos que nortearão o planejamento 

e o replanejamento da ação educativa; 

2- Verificar os avanços e dificuldades do educando no 

processo de apropriação, construção e recriação do 

conhecimento em função do trabalho desenvolvido; 

3- Fornecer aos educandos elementos para uma reflexão 

sobre o trabalho realizado, tendo em vista o 

replanejamento; 

4- Possibilitar aos educandos tomarem consciência de seus 

avanços e dificuldades, visando o seu desenvolvimento no 

processo de aprendizagem; 

5- Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para 

superar as dificuldades  

6- Fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto 

à necessidade de procedimentos paralelos ou intensivos de 

reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e 

reclassificação de alunos; 

7- Avaliar de forma contínua, cumulativa e sistemática. 

Os registros das avaliações são sempre apresentados 

bimestralmente por disciplina e conforme quadro das menções: 
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              Quadro 2 – Quadro de Menções da Escola/ 2008 

Conceito Menções Definição Operacional 

Excelente 

Bom 

9,0 e DEZ 

8,0 e 7,0 

Atingiu plenamente os 

objetivos 

Atingiu todos os objetivos 

Satisfatório 6,0 e 5,0 Atingiu os objetivos 

essenciais 

Sofrível 4,0 e 3,0 Atingiu parte dos objetivos 

essenciais 

Insatisfatório 2,0 à ZERO Não atingiu os objetivos 

essenciais 

 

Nota-se que a Proposta Pedagógica da Escola vai de encontro aos 

objetivos do Projeto “São Paulo faz escola”, na medida em que procura 

adequar as suas práticas pedagógicas com a realidade sócio-cultural dos 

alunos, estes inseridos na comunidade local. 
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CULTURA E RELAÇÕES ESCOLARES 

 
 

A perspectiva de uma pesquisa que tem como contexto o Ensino 

Médio de uma escola pública, localizada na região periférica da Zona Leste 

de São Paulo, frequentada, em sua maioria, por uma população jovem, não 

pode deixar de traçar, mesmo que brevemente, algumas linhas que apontem 

para quem são estes jovens estudantes e, consequentemente, quais as suas 

aspirações para o futuro, a sua visão da escola, o seu ritmo de 

aprendizagem, dentre outros. Dentro deste quadro de análise, pretende-se, 

ainda, apresentar como a proposta “São Paulo faz escola” considerou a 

realidade cultural desses jovens em seu processo de implementação. 

 3.1 – Cultura e condição do jovem no Brasil 

No Brasil, o jovem deve ser analisado por contextos diversos que o 

rodeiam como, por exemplo, o contexto educacional, o familiar e o de 

trabalho. Esses três contextos são as condições prioritárias na formação 

juvenil (Nakano&Almeida, 2007).  

Na escola pública encontramos jovens, em sua maioria, oriundos da 

periferia e que apresentam características próprias dos jovens da periferia, 

como vestimenta, linguagem, valores sociais, ou seja, eles apresentam uma 
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identidade, praticamente, uniforme, representada por comportamentos 

semelhantes.  

Dayrell (2007, p.1108) descreve muito bem os desafios enfrentados 

por esses jovens da periferia: 

Podemos constatar que a vivência da juventude nas 

camadas populares é dura e difícil: os jovens enfrentam 

desafios consideráveis. Ao lado da sua condição como 

jovens, alia-se a da pobreza, numa dupla condição que 

interfere diretamente na trajetória de vida e nas 

possibilidades e sentidos que assumem a vivência juvenil. 

Um grande desafio cotidiano é a garantia da própria 

sobrevivência, numa tensão constante entre a busca de 

gratificações imediata e um possível projeto de futuro. 

Outra questão envolvendo a experiência cultural13 destes jovens é a 

da identidade. Com frequência, a escola, quer dar ou impor uma 

determinada identidade, uma específica visão do que seja identidade, seja 

ela ligada à sexualidade, à raça/etnia, à religião, à sua cultura ou mesmo à 

identidade do seu “eu” mais profundo, uma vez que estamos lidando com 

jovens em plena formação física, psíquica e social. Segundo Juarez Dayrell 

(2007, p. 1.109)   

                                                 
13 Alfredo Bosi, no livro Dialética da Colonização, capítulo 1, intitulado Colônia, Culto e Cultura 

(1994, p.16), nos remete à etimologia do vocábulo cultura: “De cultum, supino de colo, deriva outro 

particípio: o futuro, culturus, o que se vai trabalhar, o que se quer cultivar. O termo, na sua forma 

substantiva, aplica-se tanto às labutas do solo, a agricultura, quanto ao trabalho feito no ser humano 

desde a infância; e nesta última acepção vertia romanamente o grego paideia. O seu significado mais 

geral conserva-se até os nossos dias. Cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e 

dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de 

coexistência social. A educação é o momento institucional do processo. Nas sociedades densamente 

urbanizadas cultura foi tomando também o sentido de condição de vida mais humana, digna de 

almejar-se (…) Como ideal de status, já deslocado do antigo culto religioso, aparece tardio em Roma, 

espelhando o programa, igualmente tardio, da paideia que só se autodefine a partir do século IV a.C. 

(…).Paideia: ideal pedagógico voltado para a formação do adulto na polis e no mundo. Cultura supõe 

uma consciência grupal operosa e operante que desentranha da vida presente os planos para o futuro.    
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A música, a dança, o vídeo, o corpo e seu visual, dentre 

outras formas de expressão, têm sido os mediadores que 

articulam jovens que se agregam para trocar idéias, para 

ouvir um bom “som”, dançar, dentre outras formas de 

lazer. Mas, também, tem se ampliado o número daqueles 

que se colocam como produtores culturais e não apenas 

fruidores, agrupando-se para produzir músicas, vídeos, 

danças, ou mesmo programas em rádios comunitárias. 

Problematizar os aspectos culturais do aluno e trazê-los para dentro 

dos muros escolares, ainda é um desafio metodológico para a escola e seus 

envolvidos, direta e indiretamente. Porém, conforme afirma Zibas (2005, p. 

26),  

Nessa perspectiva, no entanto, a aproximação aqui 

discutida não deve significar a simplificação do currículo ou 

mero instrumento de sedução dos jovens para facilitar o 

trabalho docente.  

Assim, é preciso uma abertura da instituição de ensino pública para 

além de uma abertura física - espaço da escola para uma prática de 

esportes, festas e outras atividades – e sim uma abertura ampliada de visão 

de mundo, que seja direcionada à compreensão das experiências culturais 

juvenis, inseridas na complexidade e na diversidade encontradas nas 

relações humanas. De acordo com Dayrell (2007, p.1110): 

O mundo da cultura aparece como um espaço privilegiado 

de práticas, representações, símbolos e rituais, no qual os 

jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. 

A experiência cultural em direção ao outro, ao diferente, abre a 

possibilidade de alcançarmos objetivos mais amplos, pressupostos em um 
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programa de cultura na escola que estimule o respeito e tolerância, valores 

tão necessários no convívio humano. Assim, a escola deve ser um local 

aberto ao outro, ao conhecimento humano mais humanizado, ao invés de 

local de afirmações deterministas em relação ao outro, e ao conhecimento 

mais amplo. 

É necessário considerar, na questão juvenil, que a organização do 

núcleo familiar apresenta atualmente, principalmente nos setores populares, 

outras características. O sentido de família, por exemplo, teve sua 

transformação: as mães, em grande maioria, são os arrimos da família e a 

figura paterna, geralmente, ou é inexistente ou é representada pelo 

padrasto. Portanto, estes jovens passam por algumas transformações sócio-

culturais que podem influenciar em seu cotidiano, tanto escolar quanto 

socialmente. 

Para Giddens (apud Nakano & Almeida, 2001, p.1991) 

Temos de levar em conta também que essa condição 

juvenil vem se construindo em um contexto de profundas 

transformações sócio-culturais ocorridas no mundo 

ocidental nas últimas décadas, fruto da ressignificação do 

tempo e espaço e da reflexividade, dentre outras 

dimensões, o que vem gerando uma nova arquitetura do 

social.  

 Já Dayrell (2007, p. 107) alerta que: 

Não podemos nos esquecer de que, no contexto de uma 

sociedade cada vez mais globalizada, muitos dos desafios 

vivenciados pelos jovens pobres ultrapassam as barreiras 

de classe, podendo, assim, trazer contribuições para uma 
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compreensão mais ampla da relação da juventude com a 

escola. 

Cada escola deveria refletir mais profundamente sobre as 

“juventudes” e não sobre a “juventude” que se deseja, e realmente, 

fundamentar políticas educacionais para este segmento, que incluam as 

culturas juvenis que, muitas vezes, já estão inseridas informalmente, 

invisíveis, no espaço escolar. Não é incomum, na rede pública estadual, 

encontrar escolas que encaminham esta “missão” para unidades que cuidam 

especificamente da cultura. 

Abramo (2005), no artigo intitulado Condição juvenil no Brasil 

contemporâneo, inserido no livro Retratos da Juventude Brasileira – Análise 

de uma pesquisa nacional explicita o sentido do termo juventudes em sua 

relação com a condição de vida do jovem: 

Certamente, a diferença entre “condição juvenil” e “situação 

juvenil” permanece, mas as questões colocadas são outras. 

Se há tempos atrás todos começavam seus textos a 

respeito do tema da juventude citando Bourdieu, alertando 

para o fato de que “juventude” podia esconder uma 

situação de classe, hoje o alerta inicial é o de que 

precisamos falar de juventudes (grifo do autor), no plural, e 

não de juventude (grifo do autor), no singular, para não 

esquecer as diferenças e desigualdades que atravessam 

esta condição. Esta mudança de alerta revela uma 

transformação importante na própria noção social: a 

juventude (grifo do autor), mesmo que não explicitamente, é 

reconhecida como condição válida, que faz sentido, para 

todos os grupos sociais, embora apoiada sobre situações e 

significações diferentes. Agora a pergunta é menos sobre a 

possibilidade ou impossibilidade de viver a juventude, e 
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mais sobre os diferentes modos como tal condição é ou 

pode ser vivida (ABRAMO, 2005, p. 43-44). 

Especialmente em relação aos professores, estes devem 

conscientizar-se que se o programa de que estão encarregados dentro da 

escola é importante, a experiência cultural não é o referencial menos 

importante das políticas educacionais. 

Conforme Almandoz (2006, p. 41),  

A maior parte do professorado adaptou suas práticas em 

outros formatos externos que surgiram amparados na 

compreensão, mas não a traduziram e, em conseqüência, 

se produziu uma apropriação reativa (redefinição dos 

discursos e práticas habituais) que deu como resultado a 

conservação e a reafirmação de tais culturas docentes.   

A ação que altera o mundo só pode ser uma a ação social que visa 

a transformação em prol de relações sociais mais humanas e igualitárias, 

porém não homogênea, com benefícios, pelo menos, para uma grande 

maioria envolvida nesta ação social, que se quer apresentar como 

transformadora. 

Na escola, segundo Zibas (2005, p.25):  

Os professores têm, em geral, grande dificuldade de 

aproximar-se da cultura adolescente. Esse distanciamento 

afunila a cultura da escola, empobrece as trocas entre os 

sujeitos do mundo escolar e converte, muitas vezes, o 

conteúdo das disciplinas em elemento aversivo aos alunos. 
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3.2 – A cultura juvenil no Ensino Médio 

As reflexões sobre a cultura juvenil no Ensino Médio estão 

baseadas nas idéias de Tentini Fanfani (2000). Para este autor, há dois 

fenômenos que merecem ser analisados: a questão do “crescimento 

quantitativo” do ensino médio e a construção de “novos sujeitos sociais”, no 

caso específico desta pesquisa, jovens provenientes dos setores populares. 

Historicamente a escola pública no Brasil era direito dos que 

pertenciam aos setores economicamente mais abastados da sociedade 

brasileira com isso uma pequena parcela da juventude brasileira tinha 

acesso à educação formal. A infra-estrutura educacional era organizada e 

condizente com a realidade destes setores. 

Após a universalização e obrigatoriedade do ensino, as escolas 

públicas passaram a trabalhar com menos recursos e muito mais alunos, em 

um processo denominado “massificação”. Conforme Tentini Fanfani (2000, 

p.1)  

É muito provável que a massificação tenha sido 

acompanhada de uma diminuição do gasto per capita, 

esticando ao máximo o rendimento de certas dimensões 

básicas da oferta, tais como recursos humanos, infra-

estrutura física, equipamento didático, etc. 

Diante do processo de massificação do ensino na escola pública, 

temos como resultado a mistura de jovens, provenientes dos vários setores 

da sociedade, porém com uma maior prevalência dos setores populares. Tal 

realidade contribui para variadas formas de significados e interesses 
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educacionais, ou seja, ocorre uma forte transformação, nos dias atuais, do 

perfil do segmento juvenil frequentador da escola pública. Nesta perspectiva, 

a escola, estruturada para atender a um determinado setor da sociedade 

brasileira, com uma postura tradicional, deixa a desejar em sua organização 

e não atende mais aos propósitos educacionais a que se destina. Logo, 

perde, para o aluno, seu significado e sua eficiência, enquanto instituição do 

saber. Portanto, nesta nova realidade, de acordo com Tentini Fanfani (2000, 

p.2), 

Os sintomas mais evidentes e estridentes são a exclusão e 

o fracasso escolar, o mal-estar, o conflito e a desordem, a 

violência e as dificuldades de integração nas instituições e, 

sobretudo, a ausência de sentido da experiência escolar. 

 Assim, as organizações educacionais se apropriam do discurso do 

fracasso escolar, afirmando que os alunos oriundos das classes populares 

apresentam desvantagens ou déficits resultantes de problemas de 

deficiência, carência ou privação cultural, já que a “falta de cultura” 14 – 

entendida por estes indivíduos como condição de vida, processo de valor 

estimado e legitimado por um grupo social dominante – impede qualquer 

expectativa, por mais que as “autoridades competentes” se esforcem, de 

experiências educacionais bem-sucedidas com estes alunos. 

 Para Dubet (apud Nakano &Almeida, 2007, p.1090):  

 A cultura dos jovens é aquela de uma modernidade de 

massa; ela apela à autonomia, aos valores da expressão e 

                                                 
14 De acordo com Alfredo Bosi: “A partir do século XVIII aproximam-se e, às vezes, fundem-se as 

noções de cultura e progresso” (1994, p.17). 
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da individualidade. Ela se diferencia claramente dos 

modelos adultos, instituindo uma moratória juvenil na qual 

cada um tem o direito de fazer experiências e de viver sua 

vida. 

Nota-se, então, que estes jovens sofrem um processo de 

marginalização cultural e social e acabam, geralmente, reforçando as 

estatísticas dos “fracassados” na escola. Enfim, de acordo com Krawczyk 

(2003, p.200):  

Parece ser cada vez mais difícil à escola média recuperar 

sua autoridade cultural ante o processo regressivo da 

prática intelectual na escola. A situação atual da escola de 

ensino médio encerra o seguinte paradoxo: uma reforma 

curricular complexa junto com a desvalorização do trabalho 

intelectual da escola como instituição cultural. 

Portanto, enquanto a escola mantiver como referência de “aluno 

ideal” apenas aqueles provenientes dos setores economicamente mais 

abastados, estaremos sempre trabalhando para uma política educacional 

voltada à seleção dos “melhores” e, com isso, valorizando e auxiliando no 

processo de exclusão dos jovens dos setores populares na sociedade mais 

ampla.  

3.3 – Protagonismos diante das reformas educacionais 

O protagonismo é um termo utilizado para definir a participação 

ativa dos jovens, pais e comunidade na escola. Segundo Zibas (2004, p.413-

414): 
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Ao se voltar à etimologia do termo “protagonismo”, verifica-

se que protagnistés significava o ator principal do teatro 

grego, ou aquele que ocupava o lugar principal em um 

acontecimento. 

A idéia de protagonismo denota dos anos 20 e 30 do século 

passado quando as idéias de Dewey foram aceitas na educação. Na década 

de 60 as primeiras participações de alunos na gestão escolar se deram 

através do grêmio estudantil, enquanto a participação dos pais nos 

Conselhos de Escola data da década de 80 (Zibas, 2004). 

Para que haja um protagonismo no âmbito educacional, é 

necessário o sentimento de apropriação, pois este traz em seu significado 

um sentido de ser responsável pelo processo de mudança em questão ou 

outro qualquer que a escola esteja necessitando e, assim, as ações e as 

relações que se estabelecem se tornam uma preocupação de todos os 

envolvidos no processo educacional. 

Para Tentini Fanfani (2000, p. 5): 

A adolescência e a juventude são construções sociais, os 

jovens se identificam pela idade, apesar de possuírem uma 

base material biológica, têm também diversas 

representações históricas relativamente arbitrárias, porém, 

nem todos compartilham da mesma visão de sociedade, 

pois nem todos apresentam a mesma experiência social. 

A escola é uma unidade que acaba por homogeneizar os jovens, 

passando a tratá-los de forma uniformizada e, também, infantilizada, o que 
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favorece “o mal-estar e o fracasso escolar no ensino médio” (Tentini Fanfani, 

2000, p.6). 

O protagonismo está baseado no ideal humanista, como fonte de 

formação de cidadania, no que se refere às mudanças de valores, crenças e 

ações na sociedade, com o objetivo de uma formação crítica, dita como 

desejada na educação como um todo e, especificamente, no Ensino Médio. 

Tal formação humanista favorece o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à sobrevivência para além dos 

muros escolares, ou seja, a sociedade atual exige autonomia e respeito às 

diferenças sociais, culturais, religiosas, étnicas, geracionais e de opção 

sexual.  

Ricci (2002, p. 3) indica que o protagonismo está relacionado a um 

projeto pedagógico que tenha a participação dos jovens. 

 (...) ao falarmos de protagonismo juvenil estamos 

sugerindo um projeto pedagógico com uma clara opção 

participacionista (desde sua elaboração, os objetivos que 

persegue sua execução, avaliação e reformulação), 

sustentado por um novo estatuto político jovem, portador de 

hábitos e cultura específica.  

Os ideais de participação juvenil vislumbram, a partir das propostas 

de reforma educacional brasileira, uma possível saída da estrutura dual 

(ensino propedêutico e técnico) e apontam para a necessidade de um ensino 

no qual os jovens tenham uma participação ativa nos projetos de 
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interdisciplinaridade, que deveria aproximar os conteúdos acadêmicos e os 

interesses dos jovens, numa perspectiva social, intelectual e cultural. 

Algumas organizações como, por exemplo, a ONG Ação Educativa, 

Instituto Paulo Montenegro, entre outros, desenvolvem ações cujo objetivo é 

o protagonismo juvenil. Porém, no cotidiano da escola os projetos dessa 

magnitude, quando aplicados, encontram reações negativas por parte de 

alguns educadores, na medida em que rompem com o modelo padrão de 

normas pedagógicas cotidianas - lousa, giz, apagador e professor como 

detentor do saber - e tornam os alunos falantes e críticos em relação à 

maioria das ações escolares.  

Zibas (2004, p.89) aponta o protagonismo como uma “(…) via 

promissora para dar conta tanto de uma urgência social quanto das 

angústias pessoais dos adolescentes e jovens” 

O dinamismo e a criticidade que o protagonismo juvenil sugere, 

muitas vezes, não são atestados pelos professores e diretores, uma vez que 

os mesmos apresentam dificuldades em aceitar um ambiente escolar mais 

dinâmico e a instituição, por sua vez, não está preparada para modelos que 

saem do padrão convencional de educação15. Nesta linha de pensamento, 

apenas mais três educadores dessa mesma escola participaram do projeto 

de uma equipe formada por aproximadamente oitenta educadores que, por 

                                                 
15 Em minha experiência como participante no projeto de pesquisa NEPSO - Nossa Escola Pesquisa 

sua Opinião, projeto da ONG Ação Educativa, em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, pude 

observar o quanto os alunos sentiam-se motivados por serem os protagonistas do seu próprio 

aprendizado utilizando-se de seu universo para a construção do mesmo. 
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motivos diversos, alegaram não terem tempo para participação e 

operacionalização das etapas do mesmo.  

A partir deste breve relato, podemos indagar, então, se o sucesso 

dos projetos educacionais, voltado ao ideal de protagonismo juvenil, não 

estariam sendo barrados pelos próprios educadores, pelo fato de terem, 

ainda, enraizados na prática pedagógica, um modelo de educação 

tradicionalista, que leva uma parcela significativa dos alunos ao desinteresse 

pelos estudos. As declarações de Ricci (2002, p.6) confirmam as nossas 

indagações: 

(...) os projetos educacionais oficiais durante décadas em 

nosso país sugerem a ausência de condições para o 

desenvolvimento e promoção do protagonismo juvenil. 

Primeiro, porque não dialoga com a peculiaridade do 

mundo juvenil. Não dialoga com situações heterogêneas, 

com as dúvidas, com os desejos, com o mundo dos 

conflitos e das relações sociais. Segundo, porque não se 

sustenta a partir de situações de aprendizagem da prática 

política e social. Não há lugar para situações onde o jovem 

fale sobre si, onde temas sociais e pessoais são debatidos, 

não consegue articular o espaço escolar com o mundo 

extra-muro.  

O protagonismo juvenil passa, então, a ser uma ação diretiva que 

propõe um novo olhar sobre a formação dos educandos. O mesmo pode, 

também, ser confirmado com o protagonismo dos pais, pois na história da 

educação a atuação dos mesmos inicia-se a partir do período pós-

militarismo, no qual um novo olhar sobre a gestão escolar se faz necessário. 
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A participação dos pais como protagonistas acontece com a 

descentralização da gestão numa perspectiva de atuação nos Conselhos de 

Escola, assegurada pelas legislações estadual e federal, a fim de 

participarem do financiamento, organização e administração das escolas. 

Essa participação acontece após o regime militar, na medida em que a nova 

ordem estruturalista social propõe uma gestão educacional democrática, 

portanto livre do “centralismo autoritário”. (Zibas, 2004). Mas, até os dias 

atuais, a abertura de protagonismo dos pais na escola ainda não é bem vista 

pelos profissionais da educação, pelo fato de a escola ser considerada um 

local privilegiado de poder centralizado nas mãos de professores, diretores e 

coordenadores, numa concepção da hierarquia social das organizações.  

Portanto, cumpre-se a lei de forma sucinta e restrita, atendendo às 

exigências legais sem, no entanto, favorecer a formação ou a participação 

efetiva dos pais nas ações escolares. Zibas (2005, p.100) pontua três 

causas possíveis para que o poder de decisão nas escolas esteja 

centralizado apenas nas figuras de professores, diretores e coordenadores: 

- A longa tradição das escolas de manter um afastamento 

das organizações populares, vinculando-se fortemente à 

burocracia estatal e estabelecendo uma linha divisória 

muito nítida entre as responsabilidades da gestão escolar e 

as responsabilidades dos pais; 

- Uma cultura escolar permeada por um tipo de associação 

docente que – sempre maltratada pelos poderes públicos – 

age defensivamente e desconfia da capacidade dos pais de 

entender os problemas do trabalho docente e da gestão 

escolar; 
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- A falta de autoconfiança e falta de tempo dos pais, 

principalmente daqueles menos escolarizados e mais 

pobres, que, em geral, além de sobrecarregados pela luta 

pela sobrevivência, temem expressar suas expectativas e 

suas críticas no âmbito da escola, cuja dinâmica e 

distribuição de poderes lhes é pouco familiar. 

Mesmo com tantas “faltas/falhas” o protagonismo dos pais se faz 

necessário para uma democracia educacional que objetiva a qualidade, a 

participação nos direcionamentos das verbas e das ações voltadas à gestão 

como um todo, porque é a partir de suas necessidades que a escola poderá 

elencar suas especificidades e construir uma relação mais fortalecida entre 

escola e comunidade. 
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A PESQUISA E A ANÁLISE: a percepção dos alunos 
 

 

A pesquisa contou com a análise quali-quantitativa dos dados 

recolhidos do questionário semi-aberto – perguntas fechadas e abertas -, 

demonstrada em gráficos e com a análise das entrevistas semi-diretivas, 

juntamente com a parte documental e bibliográfica específica para as 

análises, com o intuito de retratar e refletir sobre o perfil dos alunos 

pesquisados e sua percepção sobre o Projeto “São Paulo faz escola” que 

envolve esta dissertação.  

4.1 - Análise dos dados – o questionário 

Nosso objetivo com a análise do questionário semi-aberto é o de, 

primeiramente, a partir dos dados coletados, caracterizar os alunos atuantes 

no Ensino Médio, a fim de verificar suas origens, tempo para dedicação aos 

estudos, suas vivências culturais e, ainda, sua posição frente a nova 

proposta da SEE/SP, no que se refere ao atendimento de suas 

necessidades para uma formação de qualidade. Ainda pretende-se 

identificar os sentimentos destes alunos com relação aos estudos frente às 

exigências da nova proposta e suas opiniões sobre como esse projeto 

poderia ou não interferir na vida estudantil. 
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Pudemos observar, por meio do questionário semi-aberto, que a 

grande maioria dos jovens pesquisados é natural da Grande São Paulo, 

nunca residiu em outra cidade. Portanto, esses jovens possuem 

características urbanas refletidas por uma cultura que envolve costumes, 

linguagens, vestimentas e formas de agir valorizadas pela modernidade sob 

visão capitalista. Isto nos leva a considerar o que Dayrell (2007, p.1120) 

descreve sobre essa cultura que invade as escolas e como ela se apresenta 

como espaço multicultural em relação ao que os jovens nelas buscam.  

Dayrell (2007, p.1120) sintetiza, de forma clara, a figura dos alunos 

que temos na escola pesquisada quando relata que: 

A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks, pelas 

grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-se 

como espaço também para os amores, as amizades, 

gostos e distinções de todo tipo. 

 

 

Gráfico 1: Naturalidade dos alunos 
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Gráfico 2: Localidade residencial 

 

Em relação ao tipo de instituição escolar em que realizou os estudos 

anteriores, a quase totalidade o fez em instituições públicas. 

 

          Gráfico 3: Instituição de ensino que os alunos frequentaram. 
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Há um grupo de jovens que afirma, em sua maioria, não freqüentar 

bibliotecas e teatros, mas gosta de música, especialmente o ritmo Black, 

frequenta cinema e gosta de ler.  

 

Gráfico 4: Gosto pela leitura  

 

 

Gráfico 5: Frequência à biblioteca 

 

Os alunos pesquisados demonstraram em suas respostas que 

gostam de ler, porém a grande maioria não frequenta bibliotecas. Será que 

este fato se deve a dificuldade de acesso às bibliotecas, uma vez que 

normalmente os bairros periféricos não dispõem de tal espaço público de 

leitura?    
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Gráfico 6: Frequência a teatro 

 

De acordo com nossa experiência e vivência entre estes alunos, 

observamos que o local onde estão inseridos não proporciona tais atividades 

culturais, o contato com estes gêneros culturais é inexistente e os familiares 

destes jovens também não tiveram acesso a tais gêneros culturais. 

 

 

Gráfico 7: Frequência ao cinema 
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É significativo o número de alunos que diz frequentar cinema. Nos 

últimos anos a presença de shopping centers com salas de cinema, pode ter 

motivado tal frequência. 

 

Gráfico 8: Gosto e ritmos musicais 

 

A realidade cultural destes jovens é influenciada, em grande parte, 

por uma visão americanizada mesclada com estilos variados da cultura afro-

brasileira. Com relação ao gosto musical não poderia ser diferente: o ritmo 
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musical preferido é black music, sincretizados com as influências da música 

afro-brasileira. 

Dos 65 alunos que responderam ao questionário, todos cursam o 

período noturno e a metade trabalha, conforme mostra o gráfico: 

 

Gráfico 9: Percentual de alunos que trabalham 

Em relação ao oferecimento do curso noturno, a escola preocupa-se 

em proporcionar condições de atender ao Título III da Lei 9394/96, Do 

Direito à Educação e do Dever de Educar, em conformidade com os artigos:  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades adequadas às 

suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 

que forem trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola. 

O conhecimento das condições de vida e de trabalho dos jovens 

deveria ser conhecido por todos na escola. Isso facilitaria a compreensão de 

suas atitudes, comportamentos e práticas. 
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Para Dayrell (2007, p. 1107) a escola deve “compreender sua 

práticas e símbolos como a manifestação de um novo modo de ser jovem, 

expressão das mutações ocorridas nos processos de socialização, que 

coloca em questão o sistema educativo, suas ofertas e as posturas 

pedagógicas que lhes informam” e, ainda que há necessidade de uma “ 

mudança do eixo da reflexão, passando das instituições educativas para os 

sujeitos jovens, onde é a escola que tem de ser repensada para responder 

aos desafios que a juventude nos coloca”. 

Assim, 50,70% dos alunos pesquisados, nesta unidade de ensino, 

desempenham alguma função remunerada no mercado de trabalho, nos 

horários entre 6 e 19 horas. 

A realidade do bairro e de muitas famílias dos alunos é aquela em 

que todos os membros da família trabalham e, mesmo assim, custear as 

despesas diárias é algo difícil, na medida em que a renda per capita destas 

famílias é baixa. O núcleo familiar, geralmente, além de muitas crianças 

conta com a presença de outros agregados. 

Na questão 12 do questionário foi perguntado aos alunos 

entrevistados se os mesmos possuem tempo para estudar e fazer as tarefas 

de casa. Na análise desta questão, conforme gráfico abaixo, o resultado foi o 

já esperado, devido à realidade enfrentada no cotidiano das aulas. Ou seja, 

a metade dos entrevistados informou que tem tempo para tais atividades em 

casa, mas outros fatores como o cansaço físico e mental não propiciam uma 

motivação para tal dedicação aos estudos. Sabemos que a característica do 
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jovem trabalhador, que sai de casa cedo e, normalmente, enfrenta uma 

jornada de trabalho de 8 horas diárias e ainda estuda no período da noite, é 

demasiadamente cansativa e grande causadora do desânimo destes alunos 

para se dedicarem aos estudos até em sala de aula, muito menos podemos 

esperar outra dinâmica fora da escola. Além do mais, muitas, vezes o 

professor na ânsia de ensinar acaba por não aceitar as características de 

apatia dos alunos pelos estudos, tornando a relação entre professor e aluno 

desgastante para ambos. 

Dayrell (2007, p.1109) analisando essa situação relata que “a 

juventude não pode ser caracterizada em relação ao trabalho (...) para 

grande parcela de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque 

trabalham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o namoro ou o 

consumo. Mas isso não significa, necessariamente, o abandono da escola, 

apesar de influenciar no seu percurso escolar”. 

 

Gráfico 10: Percentual indicador do tempo que os alunos têm para estudar 

As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do 

Ensino Médio estão, primeiramente, direcionadas à interpretação de textos, 
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redação, literatura e leitura, o que diretamente nos leva a crer que o 

processo de alfabetização, durante o Ensino Fundamental, seria o ponto de 

origem para tentar sanar estas defasagens. 

Em segundo plano estão as dificuldades em aprender Matemática. 

O gráfico abaixo demonstra as necessidades de aprendizagens dos alunos, 

segundo suas especificidades: 

 

Gráfico 11: Percentual das necessidades de aprendizagem dos alunos segundo 
suas especificidades 

 

Compreendemos que tais princípios devam ser observados à luz da 

realidade escolar específica em que esta pesquisa foi realizada, que tem 

como objetivo ampliar as discussões em torno desta temática, mas jamais, 

neste trabalho, tivemos a intenção de “dar conta do todo”. Assim, somente 
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uma ampla pesquisa de campo, a fim de caracterizar cada escola e obter 

seu perfil, poderia, por meio de projetos, operacionalizar ações que viessem 

sanar, ou ao menos, diminuir essas dificuldades apontadas pelos alunos do 

Ensino Médio.  

Na questão 21 que versou sobre qual o conteúdo de Matemática 

que mais gostava, os dados sistematizados, no gráfico abaixo, demonstram 

que a grande maioria teve uma empatia pelas equações que, geralmente, é 

conteúdo do 6ª ano do ciclo II do Ensino Fundamental. 

 

Gráfico 12: Percentual do gosto dos alunos referente aos conteúdos matemáticos 
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Uma hipótese pela preferência do conteúdo de equações pode estar 

relacionada ao fator psicológico destes alunos, uma vez que este conteúdo é 

aplicado no 6ª ano, início do ciclo II, no qual as crianças estão mais 

motivadas pelo início de tantas novidades, próprias do nível de ensino em 

questão. 

Os alunos saem do Ensino Fundamental, ciclo I, cheios de 

expectativas com relação ao ciclo II: número de professores que terão, 

provas e trabalhos que deverão dar conta em todas as disciplinas. Os alunos 

carregam também o sentimento de mudança, tanto do seu próprio corpo 

quanto das cobranças de atitudes exigidas pelo meio que atua. Enfim, é uma 

variedade de novidades que fazem com que esta fase fique internalizada no 

aluno. 

Para Vigotski (1998, p. 75), psicólogo russo, o processo de 

internalização passa por várias transformações, mas “A internalização de 

formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da atividade 

psicológica tendo como base as operações com signos”. Dessa forma, a 

internalização do conteúdo “equação” pode estar voltado a esse processo. 

O próximo gráfico correspondente à pergunta 22 do questionário, 

que está diretamente relacionada ao conhecimento dos alunos sobre a nova 

proposta governamental “São Paulo faz escola” e revela que 80% dos 

alunos responderam que “não a conhece”, o que, somados aos 9,23% dos 

alunos que não responderam, mais os 3,07 que responderam “errado”, 
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teremos um total de 92,3% dos alunos, ou seja, a grande maioria 

pesquisada não tem conhecimento do que estão realizando em sala de aula. 

 

 

Gráfico13: Conhecimento dos alunos sobre a Proposta da SEE/SP 

 

Os dados apresentados podem sugerir que ou a informação sobre a 

nova proposta não foi devidamente elucidada pelos professores e os alunos 

não entenderam a questão da transformação educacional proposta para o 

Ensino Médio de que fazem parte ou, ainda, que os próprios profissionais da 

Educação não entenderam a nova proposta, o que dificultaria a transmissão 

destas informações aos alunos. Diante do gráfico apresentado, notamos que 

o item “tempo” é um fator relevante neste caso, uma vez que uma proposta 

com finalidade de transformar o ensino deve ser no mínimo, problematizada 

com todos os agentes educacionais, para que todos estejam cientes dos 

objetivos e do processo destas possíveis transformações no cotidiano 

escolar, o que requer um tempo alargado para que todos os lados 

envolvidos diretamente na proposta possam compreender e internalizar tais 

mudanças e, assim, efetivar sua operacionalização. 
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Para Zibas (2006, p. 57-58):  

Quando o projeto é de autoria de entidades oficiais (que 

algumas vezes têm o patrocínio de organizações 

internacionais), raramente é aventada a possibilidade de 

uma recusa explícita. Em geral, o diretor considera-se um 

depositário das diretrizes do órgão central, compreendendo 

ser sua obrigação fazer com que o projeto funcione na 

escola. Para isso, freqüentemente, incumbe um outro 

membro do grupo gestor ou um professor para coordenar 

as atividades, reservando-se o papel formal de cobrar 

resultados. Os projetos oficiais podem dar maior ou menor 

liberdade para as escolas decidirem sobre atividades 

pertinentes.  

E, ainda, no que se refere ao fator tempo, Zibas (2006, p. 59) afirma 

que: 

Quando indagados especificamente sobre a implementação 

dos projetos sugeridos pelos órgãos oficiais, tanto o grupo 

gestor quanto os professores frequentemente apontam 

impedimentos de dois tipos: falta de tempo para 

organização do trabalho conjunto e falta de recursos 

materiais e didáticos.   

Quando perguntados sobre o que é um bom professor algumas 

interpretações do que vem a ser “um bom professor” na visão dos alunos 

entrevistados voltaram-se, em sua maioria, para questões específicas sobre 

o ensino e a aprendizagem dos alunos e ao relacionamento com eles 

estabelecido. 
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Gráfico 14: Demonstrativo dos indicadores sobre o que é um bom professor 

 

Em primeiro lugar, com 29,23%, saber explicar a matéria é o que os 

alunos consideram mais importante. Em seguida, com 27,69%, em segundo 

lugar, a questão do relacionamento amistoso entre professores e alunos é 

apreciada. E em terceiro lugar, com 21,54%, os alunos consideram um bom 

professor àquele que faz cobranças corretas e tem paciência para explicar a 

matéria. Inteligência; vontade de aprender com os alunos; falta pouco; 

atencioso; controla a sala; bem humorado/educado; gosta do que faz/separa 

problemas; dinâmico; esclarece praticidade da matéria; nenhum professor é 

bom; se porta como educador; pede trabalhos práticos; dedicado a quem 

quer aprender; faz dinâmicas em classe; não passa lição; incentiva os 

alunos, foram as questões menos citadas (entre 4,61% e 1,54%). 
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Diante de tais respostas, nota-se que os alunos desejam um 

profissional com uma posição, digamos, mais tradicional em sala de aula, ou 

seja, o professor deve ser aquele que explica a matéria, compreende as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e mantém um relacionamento com 

os mesmos, sem autoritarismo. Nota-se, também, que a variante conteudista 

ainda permanece um forte componente no imaginário, pelo menos, dos 

alunos entrevistados.  

A questão 26 cuja pergunta versa sobre o que é uma boa escola, 

em primeiro lugar, com 24,61%, os alunos responderam que uma boa escola 

é aquela que possui regras. Em segundo lugar, 16,92% dos alunos 

consideram que a boa escola é o local no qual se aprende coisas boas. E, 

em terceiro lugar, com 15,38%, uma escola bem organizada é a desejada. 
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Gráfico 15: Demonstrativo da visão dos alunos sobre o que é uma boa escola 

 Os dados mostram que estes jovens apreciam regras firmes e uma 

organização bem estruturada no espaço escolar, embora rejeitem o 

autoritarismo. Ou seja, as regras impostas são rejeitadas, porém a ausência 

de regras é algo indesejado pelos alunos, seja dentro da sala de aula ou nos 

outros espaços da escola. Portanto, acreditamos que as delimitações ou 

regras a serem trabalhadas com os alunos do Ensino Médio devem ser 

elaboradas em conjunto – numa ação democrática - para que sejam 

valorizadas e validadas nos espaços escolares. 

Importante recorrer para as considerações de Tentini Fanfani (2000, 

p. 13-14) quando nos indica as características de uma boa escola para os 

jovens. Sua visão é de que atenda à realidade dos jovens do mundo 

contemporâneo: 
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a) Uma instituição aberta que valoriza e considera os 

interesses, expectativas, e conhecimentos dos jovens. 

b) Uma escola que favorece e dá lugar ao protagonismo 

dos jovens e na qual os direitos da adolescência se 

expressam em instituições e práticas (de participação, 

expressão, comunicação, etc.) e não só se enunciam nos 

programas e conteúdos escolares. 

c) Uma instituição que não se limita a ensinar, mas que se 

propõe a motivar, interessar, mobilizar e desenvolver 

conhecimentos significativos na vida das pessoas. 

d) Uma instituição que se interessa pelos adolescentes e 

jovens como pessoas totais que se desempenham em 

diversos campos sociais (a família, o bairro, o esporte, etc.) 

e não só pelos alunos aprendizes de determinadas 

disciplinas (a matemática, a língua, a geografia, etc.). 

e) Uma instituição flexível em tempos, seqüências, 

metodologias, modelos de avaliação, sistemas de 

convivência, etc. e que leva em conta a diversidade da 

condição adolescente e juvenil (de gênero, cultura, social, 

étnica, religiosa, territorial, etc.). 

f) Uma instituição que forma pessoas e cidadãos e não 

"expertos", ou seja, que desenvolve competências e 

conhecimentos transdisciplinares, úteis para a vida e não 

esquemas abstratos e conhecimentos que só têm valor na 

escola10. 

g) Uma instituição que atende a todas as dimensões do 

desenvolvimento humano: física, afetiva e cognitiva. Uma 

instituição na qual os jovens aprendem a aprender com 

prazer e que integra o desenvolvimento da sensibilidade, a 

ética, a identidade e o conhecimento técnico-racional. 
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h) Uma instituição que acompanha e facilita a construção 

de um projeto de vida para os jovens. Para isso deverá 

desenvolver uma "pedagogia da presença" caracterizada 

pelo compromisso, a abertura e a reciprocidade do mundo 

adulto para com os adolescentes e os jovens (GOMEZ DA 

COSTA A.C. 1997 e 2000). 

i) Uma instituição que desenvolve o sentido de pertinência e 

com a qual os jovens "se identificam”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    A grande maioria dos alunos entrevistados quando indagados sobre 

a continuidade dos estudos após o término do Ensino Médio, respondeu de 

forma afirmativa (92,31%). 

 

Gráfico 16: Percentual sobre a pretensão de continuidade dos estudos 

 

Percebe-se que a continuidade dos estudos é um desejo destes 

alunos e o ingresso à universidade também. À pergunta 28, complementar a 

anterior, os alunos responderam os cursos universitários preferidos. Com 

20,69% aparece o curso de Direito, seguido de Administração de Empresas 

(10,54%) empatado com Enfermagem (10,54%). 
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Gráfico 17: Percentual dos cursos universitários preferidos pelos alunos 

 

A idealização de cursos considerados “elitizados”, como por 

exemplo, o curso de Direto, o mais requisitado entre os alunos, implica 

questionar se a escolha destes jovens por tal curso está relacionada a um 

imaginário de ascensão social e de poder construído historicamente em 

torno do curso de Direito. Além do mais os profissionais ao término deste 

curso já carregam o status de “doutor”. Mas é interessante apontar que os 

outros dois cursos (Administração de Empresas e Enfermagem) mais 

apontados pelos alunos estão diretamente ligados a profissões com uma 
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maior demanda de vagas no mercado de trabalho, principalmente em São 

Paulo.   

Assim, pode-se inferir que o Ensino Médio pede uma reestruturação 

no que se refere à qualidade de ensino, mas sem deixar de lado que as 

tensões vividas dentro da escola têm íntima relação com a realidade do 

mundo fora da escola.  

Nesse sentido, Nakano & Almeida (2007, p. 1096) afirmam: 

Toda a complexidade desse cenário indica que para 

enfrentar as questões de qualidade da educação no Brasil, 

quando se trata de jovens, não basta ouvir o que estes têm 

a dizer sobre a escola, não basta ouvir suas críticas, pois 

elas fazem parte da própria cultura escolar. Não basta 

produzir experiências que se aproximem da chamada 

cultura juvenil no âmbito de experiências localizadas, 

mesmo que elas sejam importantes. É preciso também 

ultrapassar os muros da escola, procurando dar conta das 

tensões que estão dentro dela, a partir daquilo que vem de 

fora e de quadros mais abrangentes de leitura da realidade. 

Há que se destacar também que um aprendizado significativo e uma 

proposta curricular condizentes com os desejos e as necessidades reais 

destes alunos em vários âmbitos da complexa vida social são aspectos 

consideráveis. 

4.2 - Análise das entrevistas 

Para seguirmos uma trilha nesta parte da análise, escolhemos o 

caminho de tratar dois grandes eixos temáticos recolhidos das entrevistas 

semi-diretivas com seis alunos. Os dois grandes eixos são: 1- A percepção 
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sobre o Projeto “São Paulo faz escola”; 2 - A perspectiva de avanços em 

relação à aprendizagem em Matemática. 

Diante desta opção, serão examinadas a percepção e a perspectiva 

dos seis alunos entrevistados diante do Projeto “São Paulo faz escola”, com 

o objetivo de compreender as dificuldades e diferenciações observadas nos 

relatos das entrevistas e procurar identificar suas tentativas de contrapor-se 

à nova proposta e também suas concordâncias e expectativas diante da 

mesma. Os entrevistados foram nomeados para esta pesquisa como Aluno 

1, Aluno 2, Aluno 3, Aluno 4, Aluno 5 e Aluno 6, uma forma de preservar 

a identidade dos mesmos. Os entrevistados cursam o 3º ano do Ensino 

Médio, período noturno, de uma escola pública, localizada na região 

periférica da Zona Leste da cidade de São Paulo. 

As análises serão abordadas apenas sobre alguns dos depoimentos 

recolhidos das entrevistas semi-diretivas, ou seja, os que, em nossa análise 

preliminar das entrevistas, apontaram para os dois grandes eixos temáticos 

já destacados. 

Ressaltamos, ainda, que a nossa opção será sempre pela 

apresentação dos depoimentos dos seis alunos em bloco, e, em seguida 

serão feitas as análises. A opção por este método de análise não foi 

aleatória e sim uma escolha com o propósito de manifestar as “vozes” 

destes seis alunos, que apesar de representarem, neste trabalho, apenas 

uma amostra, expõem a percepção e a perspectiva dos alunos diante do 

Projeto “São Paulo faz escola”. 
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4.2.1 - Percepção sobre a Proposta “São Paulo faz escola” 

No que se refere ao conhecimento – percepção - dos alunos sobre o 

Projeto “São Paulo faz escola” nenhum dos alunos afirmou conhecê-lo 

plenamente.  

Uma justificativa pode estar relacionada aos próprios conflitos no 

processo de implementação de um projeto na escola e que envolve gestores 

e professores. Para Zibas (2006, p. 58):  

Registra-se, nesse aspecto, nítida divergência de metas 

entre o grupo gestor – especialmente o diretor – e os 

docentes. O primeiro está preocupado em responder as 

expectativas dos órgãos central e intermediário (...). Os 

professores, por sua vez, podem não se comprometer com 

os projetos que, em geral, considerem distantes de sua 

especialidade...   

Nesse contexto, os alunos ficam em segundo plano, pois se não há 

entendimento entre as estruturas hierárquicas da escola, não poderá surgir 

também compreensão por parte dos alunos, que, quando indagados sobre 

esta questão indicaram em suas respostas: “conheço por cima”, 

“diretamente não conheço”, “não conheço”, “conheço entre aspas” e “mais 

ou menos”. Vejamos o que nos dizem, na íntegra, as “vozes” dos seis 

entrevistados: 

Pra falar a verdade eu conheço por cima, porque quando 

chegou o professor ele falou que era um projeto do governo 

elaborado pelo governo, Secretaria da Educação, e que o 

jornal era até interessante. (Aluno 1) 

Diretamente não. Eu sabia que a gente ia usar o jornal que 

ele ia ser como nosso caderno, mas não sabia por quê. 

(Aluno 2) 
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Não. Foi um projeto jogado pra gente, não foi pesquisado 

com os alunos quais as necessidades... defasagens. Eles 

chegaram com o pacotão pronto até porque eles não 

podem se basear em um só, os alunos são diferentes, as 

realidades... (Aluno 3)  

Conheço entre aspas, porque foi apresentado na sala para 

aos alunos na sala de aula, mas eu nunca tinha ouvido falar 

sobre esse projeto que é novo né? (Aluno 4) 

Mais ou menos, bem pra menos. No começo do ano nós 

estudamos, conheci no começo do ano. (Aluno 5)   

Não conheço assim exatamente, porque é um projeto que 

entrou agora, este ano, e para mim tanto faz quanto fez, 

não conheço, não resolveu nada, só complicou. (Aluno 6) 

Outra questão que escolhemos para elucidar a percepção dos 

alunos em relação ao Projeto refere-se ao conteúdo do material adotado em 

sala de aula. Nessa questão, embora nem todos os alunos manifestem uma 

percepção positiva sobre o Projeto, nota-se que quando entraram em 

contato com o material didático no cotidiano da sala de aula, houve uma 

maior compreensão da intenção deste Projeto e uma maior aproximação dos 

entrevistados com o objetivo e a prática do mesmo.  

Olha, não só da Matemática, eu achei interessante, mas a 

gente não teve qualificação, estudo pra chegar a isso aí, 

então a gente ficou boiando, foi chato, foi uma coisa 

assim... que não existe pra gente, a gente não sabia, tinha 

que fazer e se a gente não fingisse que sabia não passaria 

de ano. A gente teve a base e não o específico, então a 

gente não entendeu nada e isso foi chato pra todo mundo. 

O professor ensinava o conteúdo, mas precisava de outras 

coisas, pra puxar isso tinha que saber divisão... e não podia 
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perder tempo com isso, a gente tinha que mudar de página, 

de aula...e no dia da prova a gente colava. A gente falava 

que era culpa dessa secretária, essa favela. Ta faltando 

eles saberem a realidade de cada escola, da gente. Às 

vezes, a gente ta na sala de aula e o professor ta 

explicando, aí briga com o aluno porque ele ta dormindo, 

porque não ta prestando atenção, mas o professor não 

sabe como foi o dia dele, se ele comeu, se ele trabalhou 

muito, se ele tomou banho, ou se jantou. Ninguém sabe por 

que a realidade das pessoas é diferente, de cada sala, de 

cada escola. Ainda mais a nossa que é num lugar 

vulnerável. (Aluno 1) 

Ele é bom, deu pra saber muita coisa principalmente em 

Português, a gente estava com muita dificuldade. Acho que 

basta a gente começar o ano. Eu tirei sete, mas a gente 

devia usar ele até agora... devia ficar até o final do ano. 

(Aluno 2) 

Eu achei que não ajudou. Ele atendeu o que precisava, 

mas era corrido, não se aprofundava em nada. Escola não 

pode ser baseada só em livro, jornal, precisa de coisa nova, 

atividades... (Aluno 3)   

Eu achei bom, ensinavam coisas boas, eram muitas aulas 

de Matemática se não me engano não deu para o professor 

passar todas, em Matemática fizemos até a aula 11 ou 12. 

Ensinava bastante leitura, gráfico, mas não dava tempo, o 

tempo era curto para muita coisa que tinha no jornal. 

(Aluno 4) 

Tinha bastante coisa... mas muito difícil, principalmente 

Matemática. Não gostei do jornal – tinha coisa que nunca 

vi, era tudo misturado e não ajudou em nada. Os 

professores estavam mais confusos do que a gente, não 

pra ensinar, mas com o tempo, porque foi pouco. (Aluno 5) 
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Como eu estava falando, pra mim complicou mais porque o 

2º ano, graças a Deus, os professores, as matérias, foi 

sossegado, passei com notas boas; agora, quanto ao 

jornal, não só eu tenho essa opinião, mas complicou 

bastante pra aprender porque era uma página por dia, se 

eu não aprendesse aquela página ali, tinha que ser esperto, 

“dar seus pulos”, pra tentar recuperar as notas, aprender, 

de alguma forma, pra mim só complicou... Esse é meu 

ponto de vista. Coisas novas tem, só que de outras 

maneiras, as explicações mais complexas, vamos dizer 

assim. Quando os professores estão explicando a matéria 

eles começam do básico pra gente aprender etapas, aqui 

não, aqui veio pesado, até os professores estavam 

apanhando para poder dar o que o jornal estava pedindo. 

Isto é, um professor que lê bastante estava apanhando, a 

mesma coisa pra mim. Complicou bastante. (Aluno 6) 

Quando perguntados sobre aspectos positivos e negativos do 

Projeto “São Paulo faz escola”, no geral os pontos negativos abordados por 

estes alunos ficaram em torno da disparidade entre tempo real para as 

atividades e a grande quantidade de conteúdo do material, impedindo que os 

alunos atingissem a meta estimulada; a disparidade do material com a 

realidade vivida pelos alunos não só no dia-a-dia da sala de aula, mas 

também nas suas vivências mais amplas fora da sala de aula. Os pontos 

positivos ficaram entre o reconhecimento de uma disponibilidade por parte 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em propor algo mais 

inovador e dinâmico.  

Nota-se, portanto, que os alunos tiveram uma percepção bem 

apurada da intenção do projeto, ou seja, eles não consideraram ruim o “São 

Paulo faz escola”, porém sabem muito bem – e aqui vamos usar um 
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trocadilho - que “fazer uma escola” requer certo tempo, uma disponibilidade 

de ouvir as várias “vozes” contidas neste processo. 

Assim... é muito legal eles quererem melhorar nosso 

rendimento...só que a gente nunca teve aulas 

extracurriculares, a gente não tem nada avançado, a gente 

tem um pouco do básico, o básico do básico...então tem 

que partir da nossa realidade, e nossa realidade não é 

isso...O aspecto positivo é porque eles queriam 

melhorar/inovar com esse jornal e o aspecto negativo é 

porque nossa realidade não é esse jornal...faltou muita 

coisa!!! (Aluno 1)   

Positivo: pega o raciocínio rápido, tem que terminar logo, 

todo mundo ficou com nota boa no jornal. Negativo: Foi não 

terminar o jornal. (Aluno 2) 

O incentivo foi bom, mas precisa ser bem melhorado, mais 

analisado. Não pode ter gráfico, porcentagem se o aluno 

não sabe o básico. Se ele não tem o básico como pode 

fazer o mais difícil/complexo? Impossível. A sala fazia por 

obrigação as atividades do jornal, é a mesma questão de vir 

à escola, muitas vezes a gente não se sente bem para vir. 

É mais por uma questão de obrigação. As atividades do 

jornal eram uma obrigação. Você tinha que fazer mostrar, 

apresentar... sei lá você tinha que fazer. Acho que não era 

legal. O ponto negativo foi o fato de ter muito conteúdo e 

não dar tempo de terminar. O professor correu, mas não 

deu tempo. Foi legal, desde que fosse bem estruturado, se 

atendesse as necessidades de cada escola. (Aluno 3) 

Foi bom porque todos os terceiros fizeram a mesma aula, 

mas como muita coisa não dava tempo – e logo já vinha 

outros materiais/apostilas sobre outras coisas e na prova 

não tinha nada daquilo. (Aluno 4) 
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Ele tentou ensinar – tem bastante conteúdo novo. A gente 

não precisava disso, esse material todo, a maioria não 

queria fazer – picharam o jornal. (Aluno 5) 

Eu acho assim... o projeto deveria analisar primeiro as 

escolas, saber em que grau os alunos estão e fazer uma 

pesquisa dos professores que tem na escola e depois sim, 

lançar os conteúdos que nós conseguiríamos melhorar, não 

testar nosso conhecimento, porque acho que aqui ninguém 

vai testar nosso conhecimento, o certo seria aprimorar o 

nosso conhecimento. Eles fizeram tudo que queriam e foi 

um monte de folha jogado fora... Só prejudicou o meio 

ambiente e não forneceu conhecimento pra ninguém. 

(Aluno 6) 

   O depoimento do Aluno 3 mostra que há clareza das necessidades 

de um conhecimento anterior do aluno quando se pretende implementar uma 

nova proposta curricular. Já o depoimento do Aluno 6 revela o seu desejo 

de saber mais e, nesse caso indica que o aluno só vai aprimorar o 

conhecimento se a escola melhorar, assim como seus professores.  

A respeito dessas percepções Zibas (2006, p. 65 e 66) afirma que 

A reação dos jovens frente a esses dois tipos de proposta – 

projetos de órgãos oficiais e projetos de outras entidades – 

é variada, no entanto, tendem a interessar-se por aquelas 

que quebram a rotina das aulas de “quadro negro e giz” ou 

pelas percebidas como capazes de lhes trazer algum 

benefício imediato.  

Embora os jovens mostrem especial interesse em conhecer 

propostas trazidas por interlocutores externos à escola, 

tendem também a se envolver nos projetos a respeito dos 

quais seus professores revelam genuíno entusiasmo e 

empenho.   
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4.2.2 - Perspectivas de avanços em relação à aprendizagem em 

Matemática 

 

Nos discursos que consideramos como pertinentes às perspectivas 

de avanços, uma das respostas dos entrevistados girou em torno da 

lembrança de alguma atividade apresentada de forma diferenciada em sala 

de aula pelo professor.  

As respostas dos alunos foram focadas sobre a disciplina de 

Matemática na questão dos avanços das aprendizagens, uma vez que, 

como professora desta disciplina direcionei o questionamento de tal 

pesquisa na qual o material específico em Matemática (2008, p.15) 

corresponde à constituição de uma proposta de trabalho que tem como foco 

o desenvolvimento de habilidades em Matemática. 

Essas habilidades foram constatadas pelo Saresp em 2005 como 

deficiências de aprendizagens dos alunos que são, de modo geral, 

consequências de dificuldades de ensino/aprendizagem do conjunto de 

números racionais, principalmente no que diz respeito às razões e 

proporções, de ensino / aprendizagem da álgebra com sua semântica e 

sintaxe próprias; de ensino / aprendizagem de geometria em que, para a 

resolução de problemas, se empregam as noções algébricas e de números 

racionais, constituindo assim, um círculo vicioso que impede melhores 

desempenhos de nossos alunos. 

Portanto, as habilidades matemáticas requeridas pelo Saresp e que 

não foram alcançadas pelos alunos foram as indicativas para a construção 
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dos materiais da proposta “São Paulo faz escola”, na expectativa de 

superação das dificuldades e melhoria da qualidade do 

ensino/aprendizagem.  

Assim, no que se refere à perspectiva de avanços em relação à 

aprendizagem na Matemática, quando perguntados se recordavam de 

alguma atividade (Matemática) apresentada de forma diferenciada em sala 

de aula, pelo professor, as respostas ficaram em torno da negação dos 

avanços, embora os depoimentos dos alunos revelem que os professores 

fizeram tentativas, algumas não exitosas, de exploração do material.   

Não teve, não. O professor é muito inteligente e tem muita 

informação, mas as aulas não são dinâmicas, ele é um 

professor ótimo, mas não é dinâmico. (Aluno 1) 

Ele passou um gráfico na lousa, mas não deu as medidas, 

ele pediu pra gente fazer olhando no jornal. Ele copiando e 

a gente copiando junto e falando o que a gente tinha 

errado, todo mundo participou. (Aluno 2) 

Lembro, era um cálculo de mais com menos... ele tava 

explicando alguma coisa assim do jornal, aí ele falou que 

era um cálculo de mais com menos. Ele também quis 

ensinar umas continhas na calculadora... como usar a 

calculadora. (Aluno 3)  

A única forma diferente foi o uso da calculadora científica e 

ele ensinou uma forma de somar que o resultado já vinha 

menor que era inversamente proporcional. (Aluno 4) 

A atividade diferenciada foi a parábola, porque ele ensinou 

e depois mostrou no jornal. (Aluno 5) 
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Bom... Não estou lembrado, sinceramente não me lembro, 

ele pode até ter apresentado... (Aluno 6) 

Pelas respostas descritas, em relação à Matemática os alunos não 

destacaram se houve ou não houve avanço na aprendizagem do conteúdo 

de Matemática. Porém, alguma “novidade” na dinâmica da aula se limitou a 

uma tentativa de ensinamento em manusear uma calculadora. 

Importante lembrar que esses mesmos alunos têm esperanças de 

ingressar no Ensino Superior. No questionário disseram acreditar que o 

material geral do Projeto “São Paulo faz escola” poderia ajudá-los a 

ingressar no Ensino Superior.  

Assim, diante desta expectativa dos alunos, a questão sobre a 

importância do material didático do Projeto se relaciona perfeitamente com o 

eixo temático sobre as perspectivas de avanços em relação à aprendizagem. 

Porém, constatou-se uma contradição entre as respostas dos questionários 

e as falas dos alunos nas entrevistas. Dos seis alunos entrevistados, quatro 

responderam que não acrescentou nada para o possível ingresso no Ensino 

Superior e dois responderam que o aprendizado possibilitou esta perspectiva 

futura.  

Os alunos que negaram a ajuda trazida pelo material assim se 

expressaram: 

 

Eu não tive nenhum aprendizado com esse material, 

então... a gente ficou com muitas dúvidas...então não vai 

somar nada para o Ensino Superior. (Aluno 1) 
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Não, mas deu uma visão mais ampla sobre todas as 

disciplinas, mas não para ingressar na faculdade. (Aluno 4)  

Pra falar a verdade eu não lembro de nada do jornal, então 

não ajudou em nada. Pouca coisa eu me lembro. (Aluno 5) 

Nunca. Nunca. Se você tiver ótima aplicação no quesito 

educação... Porque acho que eles pensaram assim, falando 

na parte do Inglês eles colocaram tudo em inglês no 

material achando que nós por estar no ensino médio 

teríamos que saber inglês fluentemente... Então 

escreveram tudo em inglês, tudo. Então, na minha opinião 

não tem nem como ingressar no mercado de trabalho. Nós 

sabemos o básico e com esse jornal aqui eu não 

conseguiria nem estudar o básico, porque é muito 

complicado, complexo, difícil de entender. Então pra mim 

não vai ajudar em nada, só me atrapalhou. (Aluno 6) 

Já os alunos que responderam positivamente têm clareza do papel 

preponderante que os diferentes contextos escolares exercem para o 

sucesso da aplicação do material: 

Eu acho que sim, principalmente Matemática, eu acho que 

vai ser mais rápido. No vestibular dá pra gente ler e fazer 

porque é baseado quase na mesma coisa. (Aluno 2)  

Foi legal por que... meio que obrigou os professores a 

trabalharem da mesma maneira. Pena que não foi bem 

estruturado. Uma escola da zonal Sul, por exemplo, não é 

igual às escolas daqui. Mas o material ajudou com os 

conteúdos, mas a escola não tem estrutura para trabalhar 

isso, pena que não foi estruturado. O material foi igual em 

todas as escolas. Tinha que ter avaliado o que as escolas 

precisavam. (Aluno 3)  
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Interessante destacar, ainda, que os alunos também reconhecem a 

forma impositiva em que o Projeto “São Paulo faz escola” foi implementado. 

A mais nova proposta curricular da rede estadual de educação se 

apresentou, realmente, de forma pronta para ser aplicada pelos professores 

da rede de ensino público, sem estes participarem exatamente do desenrolar 

de sua formulação.  

A proposta foi apresentada no início do ano letivo de 2008, por meio 

de reuniões pedagógicas. Os professores se colocaram de forma negativa, 

pois não havia se cogitado anteriormente que haveria tal mudança ou 

implantação de uma nova proposta de ensino. E, nesse contexto de 

insegurança e apreensão cresceram as indagações sobre o rumo que o 

Ensino Médio estaria tomando e, principalmente, qual mudança esta 

proposta poderia evocar concretamente.  

Sem a devida compreensão de como o trabalho dos professores seria 

direcionado, os materiais foram apresentados e as informações referentes à 

sua utilização foram, aos poucos, sendo explicitadas pelos gestores e 

coordenadores das escolas que também não detinham todas as respostas 

para tantos questionamentos dos professores, uma vez que eles também 

não participaram do processo de estruturação do projeto e as peculiaridades 

do contexto de cada escola não foram apreciadas pelos idealizadores de tal 

proposta.  

Mais uma vez a descontextualização e a dinâmica impositiva do 

Estado prevaleceu, desconsiderando os sujeitos envolvidos e interessados 

diretamente em sua aplicação em seus avanços positivos e reais. Desta 
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forma, vale a pena ressaltar a “voz” do Aluno 3, já trazida anteriormente, 

uma vez que ilustra perfeitamente a nossa análise: 

Foi legal por que... meio que obrigou os professores a 

trabalharem da mesma maneira. Pena que não foi bem 

estruturado. Uma escola da zona Sul, por exemplo, não é 

igual às escolas daqui. Mas o material ajudou com os 

conteúdos, mas a escola não tem estrutura para trabalhar 

isso, pena que não foi estruturado. O material foi igual em 

todas as escolas. Tinha que ter avaliado o que as escolas 

precisavam.   
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Ao fim desta dissertação de mestrado, sentimos a gratificante 

experiência de estar terminando um trabalho de pesquisa com a plena 

consciência de que este não é o fim. A pesquisa em questão pode ser 

definida como um olhar apenas, diante de tantos olhares presentes e outros 

que ainda virão, pelo menos é o que esperamos. Com certeza surgirão 

novos pesquisadores interessados em mergulhar, mais fundo talvez, nesta 

mesma realidade fértil e complexa. 

Como já foi dito no início deste trabalho, o foco da pesquisa foi o 

Projeto “São Paulo faz escola”, apresentado no início de 2008, que, por ser a 

mais nova proposta curricular implantada na rede estadual de educação, se 

apresentou de forma pronta para ser aplicada pelos professores da rede de 

ensino público. Neste contexto de imposição, passamos a indagar sobre o 

rumo que o Ensino Médio estaria tomando e, principalmente, qual mudança 

esta proposta realmente evocava. Enfim, essas e outras ansiedades do 

professorado, diante da nova proposta, aguçaram nosso interesse em 

desenvolver esta pesquisa, uma vez que os próprios alunos, a quem o 

projeto se destinou, trouxeram para a sala de aula várias reclamações. Por 

este motivo, nos propusemos a analisar o olhar destes alunos frente a esta 

proposta educacional específica, porém sem negar uma contextualização 

mais ampla que envolve o tema tratado.  
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O estudo buscou analisar a percepção de sessenta e cinco alunos, 

na faixa etária dos 18 aos 24 anos, cursando o terceiro ano do Ensino 

Médio, período noturno em uma escola da periferia da Zona Leste de São 

Paulo, em relação à nova proposta curricular “São Paulo faz escola”. Assim, 

buscou responder às questões da pesquisa: os jovens do Ensino Médio 

conhecem a atual proposta “São Paulo faz escola”?; Como esses jovens 

percebem e reagem frente a esta proposta?; Quais avanços foram 

identificados em relação à aprendizagem dos conteúdos matemáticos?  

O instrumento de coleta escolhido para a pesquisa constou da 

distribuição de um questionário com perguntas semi-abertas para os 

sessenta e cinco alunos. As perguntas incluíram dados sobre a identificação 

e perfil dos alunos, como idade, sexo, naturalidade e tempo de residência 

em São Paulo; as escolas em que estudaram; seus gostos pela leitura, 

teatro, cinema e música; informações profissionais; suas dificuldades na 

escola; o tempo disponível para executar tarefas escolares em casa e 

pretensões futuras quanto aos estudos. Além desses dados, as questões se 

pautaram sobre informações a respeito de sua vida escolar e seu 

conhecimento sobre o Projeto  “São Paulo faz escola”. Assim, as perguntas 

voltaram-se para a formação escolar anterior ao Ensino Médio; sobre 

disciplinas mais apreciadas; retenção; dificuldades e superações ocorridas 

durante o Ensino Médio; conhecimento sobre o Projeto e suas expectativas 

sobre continuidade dos estudos. 

Alguns achados serão trazidos com a intenção de responder às 

questões iniciais dessa pesquisa. 
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A grande maioria dos jovens pesquisados são trabalhadores e 

todos estão matriculados no curso noturno e têm expectativas de garantir 

sua formação e a continuidade dos estudos no ensino superior, além da 

melhoria individual no mercado de trabalho. 

Todos esses alunos aderem aos estilos juvenis que lhes dão uma 

identidade coletiva de jovens da periferia. Tal identidade é fruto de suas 

expressões enquanto grupo marcado por um visual ora individual, ora 

coletivo. 

Notamos que a grande maioria dos jovens pesquisados é natural 

da Grande São Paulo, nunca residiu em outra cidade e sempre estudou em 

escolas públicas e grande parte destes jovens tem uma visão cultural 

americanizada, mesclada com a cultura afro-brasileira. O ritmo musical 

preferido destes jovens é black music com influências da música afro-

brasileira. 

A metade dos entrevistados informou que tem tempo para as 

atividades escolares em casa, mas parece que outros fatores, como o 

cansaço físico e mental não propiciam uma motivação à dedicação aos 

estudos. Além disso, muitas vezes, o professor na ânsia de ensinar acaba 

por não aceitar as características de apatia dos alunos pelos estudos, 

tornando a relação entre professor e aluno desgastante para ambos. 

As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do 

Ensino Médio, segundo a pesquisa, estão, primeiramente, direcionadas à 

interpretação de textos, redação, literatura e leitura, o que diretamente nos 



126 

 

 

leva a crer que o processo de alfabetização, durante o Ensino Fundamental, 

seria o ponto de origem para tentar sanar estas defasagens. Em segundo 

plano estão as dificuldades em aprender Matemática.  

Os alunos têm consciência que a defasagem de conteúdos que 

possuem é um impedimento para avançarem no seu processo de 

aprendizagem, objeto da Proposta. 

Quanto à nova Proposta, 80% dos alunos responderam que “não a 

conhece”, o que significa que a grande maioria pesquisada não tem 

conhecimento do que estão realizando em sala de aula e que a mesma não 

foi devidamente elucidada pelos professores. O fator “tempo” é também um 

item relevante neste caso, uma vez que a finalidade de transformar o ensino 

deveria ser problematizada com todos os agentes educacionais, para que 

todos estivessem cientes dos objetivos e do processo das possíveis 

transformações no cotidiano escolar, o que precisaria de um tempo alargado 

para que todos os lados envolvidos estivessem unidos para efetivar a sua 

operacionalização. Importante ressaltar, ainda, que embora a maioria dos 

alunos pesquisados dizem não conhecerem o Projeto, recuperam em seus 

depoimentos ações do professor em sala de aula, utilizando o material. Isso 

revela contrariamente ao que eles responderam no questionário, sua 

aproximação com o Projeto. 

De acordo com os alunos pesquisados, as qualidades de um 

professor é a de um profissional com uma posição mais tradicional em sala 

de aula, ou seja, aquele que explica a matéria e compreende as dificuldades 
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de aprendizagem dos alunos. Isso pode revelar a importância do papel do 

professor como mediador entre as ansiedades de formação e as aspirações 

de desenvolvimento dos mesmos. Nota-se, também, que a variante 

conteudista ainda permanece um forte componente no imaginário desses 

alunos entrevistados. A “boa escola” parece seguir os mesmos referenciais 

do “bom professor”: regras, local de aprendizado de “coisas boas” e 

organizada, são as qualidades mais cotadas.  

A continuidade dos estudos e o ingresso à universidade é um 

desejo da maioria. 

Parece-nos que problematizar os aspectos culturais do aluno e 

trazê-los para dentro dos muros escolares, ainda é um desafio metodológico 

para a escola e seus envolvidos, direta e indiretamente. Assim, é preciso 

uma abertura da instituição de ensino pública para além de uma abertura 

física - espaço da escola para uma prática de esportes, festas e outras 

atividades – e sim uma abertura ampliada de visão de mundo, que seja 

direcionada à compreensão das experiências culturais juvenis, inseridas na 

complexidade e na diversidade encontradas nas relações humanas. 

Nota-se que estes jovens também sofrem, muitas vezes, um 

processo de marginalização cultural e social e acabam, geralmente, 

reforçando as estatísticas dos “fracassados” na escola. Com efeito, 

enquanto a escola mantiver como referência de “aluno ideal” apenas aqueles 

provenientes dos setores economicamente mais abastados estaremos 

sempre trabalhando para uma política educacional voltada à seleção dos 
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“melhores” e, com isso, valorizando e auxiliando no processo de exclusão de 

jovens dos setores populares na sociedade mais ampla.  

Assim, parece-nos que mais especificamente o Ensino Médio 

necessita de uma reestruturação, no que se refere à qualidade de ensino, às 

regras para se conviver, visando um aprendizado significativo e uma 

proposta curricular condizentes com os desejos e as necessidades reais 

destes alunos. 

Embora críticas sejam feitas ao Projeto “São Paulo faz escola”, 

como foi constatado no estudo, há que se lembrar que ele busca organizar o 

sistema de Ensino. Porém, uma democracia educacional que objetiva a 

qualidade deve respeitar as especificidades sociais, culturais, econômicas, 

geracionais de seus protagonistas, em prol da construção real de um “fazer 

educacional” mais próximo de um ideal desejado e possível.   

Ao término deste estudo, em março de 2009, constatou-se que a 

SEE/SP vem aprimorando o material inicial e envolvendo mais os 

professores nas discussões e encaminhamentos desse Projeto. Uma 

esperança para todos nós!  
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ANEXO 1 :  Lista de Siglas 

 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

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

Paulo 

SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEE/SP – Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

SEEC – Secretaria de Estado da Educação e da Cultura 
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ANEXO 2 : Questionário semi-aberto aplicado aos alunos  

Este questionário faz parte do meu estudo realizado no curso de Mestrado 

Profissional na PUC-SP, orientado pela Profa. Dra. Laurizete Ferragut Passos. Você me 

ajudaria muito ao respondê-lo, e, eu me comprometo a preservar a sua identidade. 

Josefa Roseli Silva Estrella 

 

1- Idade______________sexo: (   )Fem (   )Masc   Naturalidade_________________ 

2- Há quanto tempo reside no estado de São Paulo?___________________________ 

3- Já morou em outras cidades? (   )Sim (   )Não   Qual(is)_____________________ 

4- Em que instituição de ensino estudou: 

  - De 1ª a 4ª série:   (   )Pública (   )Privada 

  - De 5ª a 8ª série:    (   )Pública  (   )Privada 

5- Você gosta de ler? (   )Sim  (   )Não   Que tipo de leitura?____________________ 

6- Você freqüenta alguma biblioteca? (   ) Sim  (   )Não    Em que local?__________ 

____________________________________________________________________ 

7- Você vai ao teatro? (   )Sim (   )Não   Com que freqüência?__________________ 

8- Você vai ao cinema?(   )Sim (   )Não  Com que freqüência?__________________ 

9- Você gosta de música? (   )Sim  (   )Não   Que tipo de música ouve?___________ 

10- Você trabalha? (   )  Sim (   )Não   Em quê?_____________________________ 

11- Qual seu horário de trabalho?_________________________________________ 

12- Você tem tempo para estudar e fazer as tarefas de casa? (   ) Sim  (   ) Não 

13- Fale um pouco de sua formação anterior (em nível médio)__________________ 

___________________________________________________________________ 

14- Você teve dificuldades na escola? (   ) Sim (   ) Não 
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15- Você lembra em qual (is) disciplina(s)? _________________________________ 

16- Você ficou retido (a) em alguma série? Qual? ____________________________ 

17- Lembra-se de qual (is) disciplina (s) mais gostava? (  ) Sim (  ) Não       Por quê? 

____________________________________________________________________ 

18- E a (s) que menos gostava?  (  ) Sim  (   ) Não       Por quê? _________________ 

19- Que dificuldades você tinha (ou tem) que o Ensino Médio está ajudando a 

superar? _____________________________________________________________ 

20- Lembra-se de algum conteúdo de matemática que nunca conseguiu aprender? 

____________________________________________________________________ 

21-E qual conteúdo de matemática você mais gostava?________________________ 

22- Você sabe o que é o Projeto São Paulo Faz Escola?________________________ 

23- De que você mais gostou na proposta (São Paulo faz Escola) e de que menos 

gostou?______________________________________________________________ 

24- Você participou do Reforço? Por quê?__________________________________ 

25- O que é um bom professor para você? __________________________________ 

26- O que é uma boa escola para você?_____________________________________ 

27- Você pretende continuar os estudos? (   )Sim  (   )Não 

28- Se sim, pretende fazer alguma faculdade? Qual?__________________________ 
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ANEXO 3: Questões da entrevista semi-diretiva aplicada aos alunos 

1 – Você conhece o Projeto “São Paulo Faz Escola”? 

2 – O que você achou do material? 

3.- Dos conteúdos do jornal do aluno ensinados no Ensino Médio 

(Matemática), qual(ais) você teve maior dificuldade? 

4 – Quais dificuldades o material da nova proposta te ajudou a 

superar? Por quê? 

5 – Você acredita que o material (Projeto) te ajudará a ingressar no 

Ensino Superior? 

6 – Você se lembra como o professor apresentou o material do 

aluno (jornal) na sala de aula? 

7 – Você se lembra de alguma atividade apresentada de forma 

diferenciada em sala de aula, pelo professor? 

8 – Em linhas gerais fale sobre o projeto. Cite aspectos positivos ou 

negativos. 

 
 


