
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC – SP 

 

 

Raquel de Carvalho Ruiz Abrahão 

 

 

 

 

 

 

   

A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) - vivências nas Escolas 

Pública Paulista: desafios para a ação gestora 

 
  

 

  

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2011 

 
 
 

  



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC – SP 

 
 
 

Raquel de Carvalho Ruiz Abrahão 

 

 

 

 

 

 

   A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) -  vivências nas Escolas 

Pública Paulista: desafios para a ação gestora 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para obtenção do título 
de Doutora em Educação sob a orientação da 
Profª. Drª. Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito.  

 

 

 

 

SÃO PAULO 
2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
À  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela oportunidade a pesquisa; 

 

À Professora Doutora Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito, orientadora deste trabalho, 

pela paciência, apoio, seriedade e pela busca incessante da qualidade na pesquisa; 

 

Às Professoras Doutoras Ana Maria Di Grado Hessel e Hiloco Ojihara Marins, pelas 

considerações enriquecedoras na Banca de Qualificação; 
 

Aos Professores Doutores, banca desta tese de doutorado, pela presença; 
 

Aos professores do Programa de Pós- Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo; 

 

À CAPES, pela viabilização da bolsa doutorado, que permitiu a realização deste 

trabalho; 

 
Aos meus mestres, pela incansável dedicação, que me proporcionaram os livros raros, 

os quais, banharam-me as margens da reflexão, alcançando a querença dos patamares 

sublimes dos textos. E estes, deitaram-me nas paisagens incertas que, desenhadas 

pela voz das palavras e observando a complexidade da realidade educacional, se 

moldaram nas miragens do meu refletir.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEDICATÓRIA  
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

              
Pai, 
Em teu suave e prazeroso abraço queria descansar o meu lasso corpo. Em teu 
pensamento sereno e otimista derramar minha solidão ao revelar a saudade. 
Quatro anos sem ver tua face, escutar tua voz, discutir os teus devaneios, 
brigar, amar, chorar.... As teclas do meu piano se calaram e o lamento da minha 
alma por tua ausência, entre lágrimas, é inevitável. Ecoa dos meus lábios em 
suaves murmúrios soltos no ar: pai, pai, pai, paiiiiiii.... Sinto tua falta, meu velho 
travesso, e te agradeço pelo incentivo acadêmico. Aqui está a tese! Para 
aquietar o meu espírito aguerrido fecho os olhos inchados buscando a tua 
imagem, relembrando teus dizeres, teu caminhar, tua força pela vida.... Te amo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
______________________________________________________________________ 
ABRAHÃO, R. C. R. A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) - 
vivências nas escolas pública paulista: desafios para a ação gestora. Tese de 

Doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.  

A pesquisa analisa A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) e os 

desafios para a ação gestora na escola pública do ensino médio, ante à implementação 

dessa política educacional. O problema norteador da tese em tela é: como a ação 

gestora escolar, que cuida da implementação da Nova Proposta Curricular do Estado 

de São Paulo (2008) , especificamente do ensino médio, no enfrentamento de seus 

desafios, pode contribuir para que esta Proposta auxilie na melhoria da qualidade na 

escola pública paulista? Para responder aos objetivos e questão problematizadora, a 

presente tese escolheu a abordagem qualitativa e adotou como metodologia a pesquisa 

de campo, documental, bibliográfica e entrevistas fechadas e abertas junto aos 

professores e gestores. Para fundamentação foram pesquisadas e estudadas obras e 

conceitos sobre currículo e gestão, como também, suas relações com a educação. Este 

trabalho encontra-se na área de Educação; o Currículo e as análises apoiaram-se em 

duas categorias: A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008): 

contradições no cotidiano escolar; As vozes da informalidade e os desafios da gestão.   

O cotejamento dos dados das entrevistas, dos professores e gestores, confirmou as 

hipóteses desse trabalho: O Novo Curriculo da SEE/SP (2008) não teve suas ações 

concretizadas com a qualidade esperada. Por uma ação implementadora impositiva, 

apesar do discurso da gestão democrática estar explícito no discurso oficial; pela 

distância da realidade pedagógica e o proposto pelo Novo Currículo, como também por 

informações equivocadas dadas pelos professores e gestores à SEE/SP quando essa 

aplica questionários nas escolas públicas para obter o retorno de como a 

implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) tem 

acontecido. Por outro lado, as contradições dessa realidade escolar permitiram que o 

presente trabalho pudesse indicar propostas desafiadoras para ação gestora durante a 

implementação de uma política pública educacional. 

Palavras-chave: Currículo; Gestão; Educação. 



ABSTRACT 
______________________________________________________________________ 

 
ABRAHÃO, R. C. R. The State of São Paulo New Curricular Proposal (2008) -  State 

of São Paulo public school existence: the management of challenges. Doctoral 

Dissertation. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.  

 

This research analyzes the State of São Paulo New Curricular Proposal (2008) and the 

dealing with management challenges in public high schools along with the 

implementation of this new education policy. Therefore, this study has adopted the 

documented research, the bibliographic and the half-structured interviews 

methodologies altogether with teachers and management staff approaching the 

qualitative research. Some papers about concepts of the main principles have been 

researched and studied in order to base curriculum and school management as well as 

its relations with education. This piece of work can be found in the Education section: 

Curriculum and the analyses were supported by two categories: The State of São Paulo 

New Curricular Proposal (2008): contradiction on the school routine; The Voices of 

Informality and the Management Challenges. The comparison of the interviews data 

from teachers and managers has confirmed the hypotheses of this paper in which The 

SEE/SP New Curricular Proposal (2008) has not reached its expected actions due to a 

series of reasons: an imperative implementation action, even though a democratic 

management lead being part of the official discourse, the detachment of the pedagogical 

reality and the New Curricular proposal, as well as erroneous information given by 

teachers, and managers to SEE/SP through the surveys in public schools in order to get 

feedback on how the implementation of the The SEE/SP New Curricular Proposal 

(2008) has been occurring. On the other hand, the contradiction of this schooling reality 

has allowed that this paper could realize and indicate challenging proposals for a 

managing action during the implementation of a public educational policy. 

 

Keywords: Curricular; Management; Education.  
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INTRODUÇÃO 
              
 

O caminho percorrido... 

 

Reviver o caminho histórico-pessoal e profissional revela a pesquisadora em 

suas inquietações, incertezas, transformações e superações refletidas no desvelar 

do tema “A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) - vivências nas 

Escolas Pública Paulista: desafios para a ação gestora”. 

As Novas Propostas Pedagógicas lançadas pelo governo Paulista em 2008 

levou-me a pensar sobre “o caminho” pessoal e profissional percorrido. Percurso 

que me fez executora, enquanto docente, fora e dentro do contexto escolar, de um 

currículo que refletiu hierarquias, fragmentações e disciplinou meus conhecimentos 

e sentimentos afetivos, conceptuais, procedimentais, políticos, culturais etc., 

enquanto estudante, educadora e pesquisadora. Então, contar um pouco de mim 

explicita o porquê de minha escolha por esta temática e sua relação com minha 

história de vida. Assim, aqui vamos. 

Eu e minha prosa... 

No úmido chão do antigo mar do Xaraés, onde quem tarde aprende cedo 

perece, nasci, em fevereiro, na cidade pantaneira – Aquidauana. Entre bugres, 

índios, tuiuiús, senti o hálito da terra. Terra de água fresca e doce, do vento ameno 

que beija a face e a boa sombra acolhe. Terra onde tudo é sombra furtiva. Até os 

ciclos “taquarisam”, alterando seu leito e rotina, na universal dialética que nos 

aprisiona, seduz e humilha. A vida e a morte.  

 Nasci em um ano que respirou, a pleno pulmões, a Ditadura Militar. E que não 

segurou as críticas das muitas bocas, uma delas, o tropicalismo. Entre as músicas 

de Caetano “o sol se reparte em crimes, espaçonave, guerrilhas, em Cardinales 

bonitas, em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, 

bandeiras, bomba e Brigitte Bardot”, educadores são perseguidos em função de 

posicionamentos ideológicos. Muitos foram calados para sempre, outros exilados, 

outros se recolheram à vida privada e outros, demitidos, trocaram de função. O meu 

país borbulhava em violência: o AI-5 sinalizava o início do momento mais repressivo 

da ditadura. Fechou-se o congresso, cassaram-se mandatos e reprimiram a 
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imprensa. Semearam o ódio entre brasileiros e calaram as bocas. Vergonha de 

nossa história. E eu aprendia na cartilha Caminho Suave1 o ba-be-bi-bo-bu. 

Meu primeiro diploma, do Parquinho da Infância, recebi das mãos de um 

delegado e não de um educador. A rigidez das filas, o adestramento corporal, os 

castigos, as mentiras que se radicaram das ideologias, o “catecismo” dos discursos 

e a compartimentação mente/corpo permearam meu corpo frágil de criança.  Aprendi 

a obediência. A voz docente era autoridade absoluta. Os “cala-bocas” e as 

carrancas durante a execução do hino nacional estiveram presentes todas as 

manhãs. Contaram-me as histórias aos avessos. Acreditei em conto de fadas 

enquanto morria nas dependências do DOI-Codi o operário Manoel Fiel Filho. Filhos, 

filhas, professores, cidadãos, todos desapareciam nos quatro cantos do Brasil. 

Assim, minha vida, inclusive a educacional, foi permeada por um mundo 

fragmentado. O qual penso que até tem o seu encanto, sua necessidade, seu 

contexto, enfim suas razões uma vez que alguém pode emocionar-se com a visão 

de Andrômeda - no cinturão de Órion2; verter lágrimas com a pureza lógica da Física 

Quântica3; voar nas amplidões imaginativas de um software de realidade virtual; 

compor música com os mecanismos dos algoritmos. Porém meu questionamento 

estava na padronização que permeia os corpos, que permeou meu corpo e outros 

tantos milhares que passaram pela escola. Que currículo é esse? Que administração 

                                                 
1 As palavras ou frases em negrito justificam-se por irem ao encontro das propostas da tese. 

2 Órion é uma constelação reconhecida em todo o mundo, por incluir estrelas brilhantes e visíveis de 
ambos os hemisférios. A constelação tem a forma de um trapézio formado por quatro estrelas: 
Betelgeuse (Alpha Orionis), Rigel (Beta Orionis), Bellatrix (Gamma Orionis) e Saiph (Kappa Orionis). 
Popularmente conhecidas como "As Três Marias", que formam o cinturão de Órion e estão 
localizadas no centro da constelação. 

3 A mecânica (física) quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos 
cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, 
prótons e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos 
macroscópicos em diversos casos. A Mecânica Quântica é um ramo fundamental da física com vasta 
aplicação. A teoria quântica fornece descrições precisas para muitos fenômenos previamente 
inexplicados tais como a radiação de corpo negro e as órbitas estáveis do elétron. Apesar de na 
maioria dos casos a Mecânica Quântica ser relevante para descrever sistemas microscópicos, os 
seus efeitos específicos não são somente perceptíveis em tal escala. Por exemplo, a explicação de 
fenômenos macroscópicos como a superfluidez e a supercondutividade só é possível se 
considerarmos que o comportamento microscópico da matéria é quântico. A quantidade característica 
da teoria, que determina quando ela é necessária para a descrição de um fenômeno, é a chamada 
constante de Planck, que tem dimensão de momento angular ou, equivalentemente, de ação. 
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é essa que engessa e imobiliza sem pudores? Que Proposta Curricular é essa? 

Quais seus princípios, fundamentos ideológicos e pedagógicos? 

Em 1985 entrei na faculdade de Educação Física e vivenciei um universo 

acadêmico descolado do afetivo cuja ação cognitiva, mera coadjuvante, é pouco 

considerada ante as execuções corporais estereotipadas na busca de corpos 

homogêneos. Naquele momento, o currículo determinava meu corpo a ser um 

executor de atividade física sem considerar o mundo real.  

Em 1988 recebi meu diploma e não exerci o ofício de mestre (parafraseando 

Arroyo4). Casei-me e fui ser mãe e esposa. Abandonei os livros, as políticas 

educacionais e perdi-me entre mamadeiras, fraldas, almoços, jantares e a igreja. 

Naquele contexto meu mundo tornou-se cada vez mais absoluto e cheio de 

verdades, o que eu acreditava ser padrão para o mundo.  

E foi assim que, em meados de 1999, cheguei à FAIMI (União das Escolas 

Integradas de Mirassol). Entrei, novamente, para o universo acadêmico com meu 

corpo dentro de um eixo de coordenadas; produto de uma experiência controlada e 

limitada à medição de variáveis. Um corpo governado por leis restritas que 

experimentava o mundo e o concebia sem vísceras, uma casca mensurável. Um 

corpo mergulhado em verdades absolutas.  

FAIMI foi um paradoxo para mim, uma comporta evolutiva, um marco. Em 

meio a um conjunto de autores, textos e legislações, os meus alicerces abalaram-se. 

Foram abalados o ritmo de minha respiração e meus hormônios, a trama matizada 

de ser amante, mãe e educadora. O conhecimento é libertador e a sede de 

conhecimento é voraz. Foram quatro anos de história, pesquisa, choro e sorriso, 

sociologia, baladas, didática, psicologia, metodologia, encontros e desencontros, 

estatística, prática de ensino, viagens, currículos e programas, transcendência, 

informática, estágios, confissões etc. Tudo me levou a repensar, a sair por uma 

tangente, escapar por uma comporta evolutiva para uma nova paisagem, perceber 

uma infinidade de novos mundos possíveis. Descobri, então, meu corpo complexo 

que se sabe partícipe e co-artífice do mundo em que vivo, mundo dialético, mundo 

em que é possível tanto o determinismo como o acaso, o vidro e a fumaça, 

acontecimento, surpresa e conhecimento. Um mundo onde meu corpo não é mera 

                                                 
4 Miguel Arroyo é professor aposentado da UFMG/Faculdade de Educação; presta assessoria a 
projetos de educação a populares; acompanha de perto o setor do MST – Movimento dos Sem Terra; 
tem muitos livros publicados. 
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subjetividade, nem o mundo pura objetividade. Enfim, um universo vincular em 

evolução, um mundo atravessado pela emoção, co-criado na ação e concebido na 

interação do sujeito complexo com real.  

Foi assim, em meio a uma ebulição pedagógica que agitava minha mente 

com dúvidas e questionamentos, que ingressei no Mestrado na Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, no início de 2004, para estudar a questão da 

Formação Docente, a Gestão e as possibilidades de práticas pedagógicas que 

possam transcender ações descontextualizadas, estereotipadas. Ou seja, estudei as 

ações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEE -, que priorizou a 

formação continuada de seus profissionais (professores) por meio do programa de 

formação continuada da SEE/SP5 “Teia do Saber”, da Diretoria de Ensino da cidade 

de José Bonifácio (especificamente o curso Ler e Aprender). E os resultados 

revelaram que o Programa Teia do Saber, na minha regional, parecia reforçar uma 

perspectiva reprodutivista em que professores eram considerados executores de 

tarefas burocráticas, alheios à própria realidade. Sem a preocupação de uma 

formação continuada que os levasse a fazer uma leitura crítica da realidade 

pedagógica, com possibilidades de superação, o Programa Teia do Saber pareceu 

alicerçar-se em uma política de formação que reforçava a cultura da certificação de 

competências. Cultura esta que os professores deixaram transparecer em seus 

discursos durante a pesquisa de mestrado, uma vez que estavam preocupados mais 

com as pontuações que os posicionavam no ranking educacional do que com o 

conteúdo do Programa Teia do Saber, com o crescimento profissional etc. 

Considero que os estudos na minha graduação e no mestrado não 

responderam totalmente às minhas inquietações enquanto estudante, pesquisadora 

                                                 

5 O Programa de Formação Continuada Teia do Saber/2003 consistiu na contratação de Instituições 
de Ensino Superior, Públicas ou Privadas, pelas Diretorias de Ensino Regionais, para ministrarem 
cursos destinados a professores das escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio. Foi gerido 
pelas instâncias centrais da Secretaria da Educação (CEI, CENP, COGSP, FDE, FEBEM), em 
permanente articulação com as Diretorias de Ensino e as Unidades Escolares.  CEI - Coordenadoria 
de Ensino do Interior; CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas; COGSP - 
Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo; FDE - Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação;  FEBEM - Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. As finalidades 
do Programa Teia do Saber foram: aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências 
efetivas dos educadores que atuam nas escolas públicas estaduais; manter os professores 
atualizados sobre novas metodologias de ensino, voltadas para práticas inovadoras; tornar os 
professores aptos a utilizar novas tecnologias a serviço do ensino, a organizar situações de 
aprendizagem e a enfrentar as inúmeras contradições vividas nas salas de aula.  
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e educadora. E estar no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo é 

estar em um espaço de conflito e conhecimento em busca contínua de respostas 

para essas inquietações, as quais procuram compreender uma política educacional 

curricular e de gestão que requer a superação de práticas pedagógicas tradicionais, 

fragmentadas, firmadas na teoria da administração (taylorismo, fordismo), que 

permeiam a formação e prática docente (a minha formação e prática docente).  

Enfim, minha trajetória acadêmica revela o processo de construção e interesse pelo 

tema central que me levou a buscar respostas para minhas inquietações e estas me 

levaram a questões problematizadoras desta tese: O que a SEE/SP entende por 

Proposta Curricular e Gestão democrática? Na prática, a teoria que sustenta tal 

Proposta garante ações gestoras significativas? A equipe gestora, considerando a 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo, tem proporcionado, por meio de suas 

ações pedagógicas, efetiva sustentação para o trabalho do professor? Como o 

professor compreende e trabalha com o material pedagógico dessa Nova Proposta? 

Como a equipe gestora compreende o trabalho pedagógico docente? Essas 

indagações instigaram-me a pesquisar a Nova Proposta Curricular da SEE/SP 

(2008)  para compreender a própria realidade docente que nos cerca e desvelar 

suas reais contribuições. Assim, esse será o meu desafio nesta pesquisa de 

doutoramento. 

Minha escolha pelo tema reflete crenças e pré-concepções na busca do 

entendimento da relação entre Currículo e Gestão, suas influências e determinações 

no trabalho docente escolar, quando nos encontramos face a face com as Novas 

Propostas Curriculares: “A Gestão Escolar e a Nova Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo (2008) - Vivências nas Escolas Pública Paulista: desafios 
para a ação gestora”. 

Esta pesquisa pauta-se na temática da Gestão Escolar e Currículo, investiga 

e foca o processo de implementação das, então, Novas  Propostas Curriculares 
do Estado de São Paulo (2008), sublinhando a relação da ação Gestora na 
escola e a vivência pedagógica dos docentes do Ensino Médio de duas 
Diretorias Regionais de Ensino do Interior do Estado de São Paulo. Ou seja, 
busca conhecer os avanços e retrocessos propostos por meio das Novas 
Propostas Curriculares do Estado de São Paulo (2008) nas ações pedagógicas 
docentes considerando a ação mediadora da equipe gestora.   
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Para este trabalho, elegemos três escolas estaduais de duas Diretorias 

Regionais de Ensino, situadas no interior do Estado, tomando como enfoque a ação 

gestora que ali se desenvolveu por ocasião da citada implementação no período 

compreendido entre o segundo semestre de 2007 e final de 2008.  As escolas serão 

aqui denominadas ED1 - Escola da Diretoria Regional de Ensino 1 - e ED2 - Escola 

da Diretoria Regional de Ensino 2. Optamos por selecionar as escolas apenas com a 

distinção das Diretorias Regionais de Ensino a fim de manter o sigilo da pesquisa. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEE/SP -, ao propor a 

organização das Novas Propostas Curriculares em 2008, coloca-a como “divisora de 

águas” para a educação paulista.  Na ocasião, os gestores passaram a ter um papel 

fundamental na sua implementação. Enquanto professora da rede pública de uma 

das escolas mencionadas, vivenciei o processo de implementação. 

Houve o preparo, pela SEE/SP, de documentos de orientações para a gestão 

do currículo na escola, tendo como finalidade específica levar o gestor a ser um líder 

e animador dessa implantação nas escolas públicas estaduais, ou seja, de acordo 

com esse documento o gestor é o responsável por motivar e garantir que o Projeto 

Pedagógico seja um recurso efetivo e dinâmico que assegure aos alunos a 

aprendizagem dos conteúdos e a constituição das competências previstas na 

proposta curricular. Outro conjunto de documentos dirigidos especialmente aos 

professores complementou o primeiro – os Cadernos do Professor –, organizados 

por bimestre e por disciplina. Esses documentos são analisados no decorrer do 

trabalho. 

O discurso, os fundamentos, as razões da Nova Proposta Curricular 

passaram a me inquietar e essa inquietação tem fundamentação na minha história 

pessoal e profissional: a forma de implementação da Nova Proposta Curricular tem 

subsidiado efetivamente uma práxis gestora e docente com possibilidades de 

transformação? Ou será mais um fazer burocrático? Quais as contradições dessa 

relação dialética que podem possibilitar a leitura crítica das Novas Propostas 

Pedagógicas? As sugestões para um trabalho interdisciplinar, na Nova Proposta 

Curricular, têm acontecido? Que teorias sustentam tais sugestões? O material 

pedagógico - Caderno do Professor e do Gestor - disseminado pela SEE/SP tem 

subsidiado de forma efetiva a prática desses dois profissionais da educação? Se 

tem, de que forma acontece? Auxilia nas questões pedagógicas do ensino e da 
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aprendizagem? Essas são questões que convergem para a questão 

problematizadora, a qual apresento a seguir.  

 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 
 

À luz das reflexões sobre a trajetória percorrida, a questão problematizadora 

que norteou a pesquisa em tela é: como a ação gestora escolar (diretor, professor-

coordenador, vice-coordenador), que cuida da implementação da Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008), especificamente do ensino médio, no 

enfrentamento de seus desafios, pode contribuir para que esta auxilie na melhoria 

da qualidade6 (objetivo da proposta) na escola pública paulista?   

A partir dessa questão e da consideração de que, neste trabalho, há o 

entrelaçamento entre a história da vida pessoal e profissional da pesquisadora, 

enquanto docente, constituindo-se uma investigação baseada na vivência e análise 

da implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), 

tomam-se como ponto de partida duas hipóteses:  

  A SEE/SP poderia não ter suas ações concretizadas, com a qualidade 

esperada, pela imposição dos conteúdos “propostos”, pela distância entre 

estes e a realidade pedagógica e, também, porque teria suas raízes teóricas 

firmadas no paradigma da Teoria da Administração Científica (taylorismo e 

fordismo), apesar do discurso da gestão democrática explicitar-se fartamente 

no discurso oficial;  

  Outra hipótese diz respeito à própria pesquisa elaborada pela SEE/SP, 

denominada: Projeto para melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem 

(Anexo A) e que servirá de contraponto para a coleta de dados desta tese.  

Esse projeto desenvolvido pela SEE/SP foi constituído pela elaboração e 

aplicação de questionários aplicados aos estabelecimentos de ensino para ter 

o retorno de como acontece a implementação da Nova Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo (2008). As respostas a esses questionários parecem 

mascaradas, uma vez que gestores e professores parecem não responder 

                                                 
6 O significado de qualidade educacional para SEE/SP encontra-se no Capítulo II - A apresentação da 

Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo – o olhar da SEE/SP.  
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realmente como trabalham com a Nova Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008) ou o que pensam a respeito.  

As diferentes respostas que acabaram subsidiando o elencar de propostas 
desafiadoras para a implementação de políticas públicas educacionais 

considerando a ação gestora faz com que essa pesquisa faça parte do foco desta 

tese, como veremos no Capítulo III sobre o trabalho de campo. Para que não haja 

mal-entendidos, a pesquisa da SEE/SP será denominada Pesquisa da SEE/SP, e a 

pesquisa da presente tese será Pesquisa desta Tese. 

Sendo assim, esta investigação foca-se na ação da Gestão Escolar na 

implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), sob o 

olhar dos gestores e dos professores do ensino médio, com o propósito de 

compreender a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) e a Ação 

Gestora enquanto suporte essencial para a sua implementação no ensino médio, 

desvelando os possíveis desafios para ação gestoras enquanto suporte para 

implementação da Nova Proposta.  

 Então, considerando a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

(2008) , este trabalho busca: 

  Identificar pistas que possam auxiliar a gestão em seu trabalho junto aos 

professores frente à implementação de projetos curriculares que se 

apresentem como elementos desafiadores da ação gestora; 

  Compreender a concepção de Gestão Escolar entendida pela SEE/SP e suas 

implicações na Ação Gestora da Escola quanto à implementação de uma 

nova proposta curricular;  

  Analisar como a Ação da Gestão Escolar, sob a orientação didático-

pedagógica da SEE/SP, tem auxiliado a vivência praxiológica do professor do 

Ensino Médio, considerando o material distribuído; 

  Perceber a visão do professor do Ensino Médio sobre a Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008) e o material pedagógico 

disseminado pela SEE/SP, considerando possíveis avanços ou não, na sua 

implementação, na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem;  

  Analisar as pesquisas elaboradas pela própria SEE/SP para o entendimento 

de como gestores e professores receberam, conceberam e trabalharam 

orientados pela Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008). 
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 Para buscar resposta ao problema e a questões afins, este estudo sustenta-

se nas contribuições predominantes da pesquisa qualitativa. Essa abordagem 

metodológica ganhou espaço na segunda metade do século XX quando o método 

de investigação das ciências físicas e naturais alicerçado pela concepção positivista 

é questionado como modelo, já que ele procura padronizar procedimentos “neutros”, 

métodos iguais para todas as situações e todos os fenômenos que determinam o 

mundo social e humano. Esses procedimentos, segundo André (2003, p. 16), são de 

natureza bastante complexa e estudá-los por meio de uma concepção positivista 

seria reduzi-los a uma categoria pouco próxima da realidade.  

Considerando a questão da neutralidade, Lüdke (1986, p. 5) chama atenção 

para que todo ato de pesquisa seja um ato político, não tendo, portanto, a 

possibilidade de uma separação entre o pesquisador e o que ele estuda e o 

resultado do que estuda, ou seja, ele não tem uma posição de neutralidade científica 

como se queria anteriormente na concepção positivista. Para Minayo (2000, p. 21), a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares de uma realidade que 

não podem ser quantificadas ou ter seus fenômenos reduzidos à operacionalização 

de variáveis somente, pois trabalha com um universo de significados, motivos, 

crenças, aspirações, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações e dos fenômenos. 
Em concordância com os autores citados, Chizzotti (2003, p. 78) considera 

que as pesquisas de natureza qualitativa procuram mostrar que as relações sociais 

e interpessoais são complexas, contraditórias, originais e imprevisíveis: 

  
[...] os pesquisadores que adotaram essa orientação se subtraíram à 
verificação das irregularidades para se dedicarem à análise dos 
significados que os indivíduos dão às suas ações, no meio ecológico em 
que constroem suas vidas e suas relações, à compreensão do sentido 
dos atos e das decisões dos atores sociais ou, então, dos vínculos 
indissociáveis das ações particulares com o contexto social em que 
estas se dão.  

 
O autor ainda sinaliza que a: 

 
[...] abordagem qualitativa parte do fundamento que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito (2003, p. 79). 
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O pesquisador em uma abordagem qualitativa caracteriza-se como sujeito 

comprometido em adentrar no cotidiano e na natureza da problemática e do objeto 

em questão. A abordagem quantitativa usa instrumentos que fornecem uma 

estrutura padronizada, limitando os dados coletados em respostas predeterminadas 

ou em categorias de análise. Segundo Minayo (2000, p. 22), a diferença entre 

qualitativo e quantitativo está na natureza, por isso não se opõem, ao contrário, se 

complementam, uma vez que a realidade abrangida por essas abordagens 

interagem dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. Essas afirmações não são 

colocadas de forma pacífica, elas consideram uma postura teórica que se opõe à 

outra, por exemplo, de um lado o positivismo, que defende os métodos quantitativos 

para explicar a realidade, o que consiste em estruturas e instituições identificáveis, 

de outro os dados brutos e crenças e valores.  

Sendo assim, a pesquisa atenta para o sistema das relações que se 

constroem para o modo exterior ao sujeito, como também para as representações 

sociais7 que se traduzem em um mundo de significados, como também compreende 

um processo de formação e ação que provoca no investigador a reflexão consciente 

dos problemas e das condições que os determinam, o que exige procedimento 

específico para esclarecer o problema e o objeto de investigação. 

O caminho metodológico da pesquisa segue a perspectiva qualitativa pela 

necessidade da interpretação dos significados dos aportes teóricos estudados e as 

inter-relações representadas nas reflexões trazidas pelos autores. Porém, utiliza-se 

também alguns subsídios quantitativos – gráficos e tabelas para uma melhor 

compreensão do fenômeno estudado. Para Chizzotti (1991), as pesquisas de 

natureza qualitativa procuram mostrar que as relações sociais e interpessoais são 

complexas, contraditórias, originais e imprevisíveis. Segundo esse autor (2003, p. 

78):  

[...] os pesquisadores que adotaram essa orientação se subtraíram à 
verificação das irregularidades para se dedicarem à análise dos 
significados que os indivíduos dão às suas ações, no meio ecológico em 
que constroem suas vidas e suas relações, à compreensão do sentido 
dos atos e das decisões dos atores sociais ou, então, dos vínculos 
indissociáveis das ações particulares com o contexto social em que 
estas se dão. 
  

                                                 
7 As Representações Sociais têm em Serge Moscovici, psicólogo social, sua primeira base teórica 
em sua tese no ano de 1961, por meio da obra La psychanalyse: son image, son public (A 
Psicanálise: sua imagem, seu público).  
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Para Moreira (2002), o eixo da pesquisa qualitativa é a essência do 

fenômeno, sendo que a percepção do indivíduo volta-se para a visão de mundo. 

Segundo o autor, na pesquisa qualitativa os objetivos são descrever e entender o 

mundo como este se apresenta. Ou seja, apresentar formas capazes de revelar os 

valores e opiniões que se traduzem em ações e não somente as que são 

declaradas, que representam muitas vezes o que se gostaria ou se acredita fazer e 

não realmente o que se faz.  

Optamos, portanto, por uma abordagem qualitativa, que, segundo Minayo 

(2000), responde a questões muito particulares de uma realidade que não podem 

ser quantificadas ou ter seus fenômenos reduzidos à operacionalização de variáveis 

somente, pois trabalha, como já afirmamos, com um universo de significados, 

motivos, crenças, aspirações, valores e atitudes.  

Em contraste com os dados quantitativos, os qualitativos procuram fornecer 

profundidade e detalhamento que emergem de citações e descrições cuidadosas, e 

a extensão desse detalhamento e aprofundamento dependerá da natureza e 

propósito de cada estudo em particular. Em nossa pesquisa atentamos para o 

sistema das relações que se constroem, para o modo exterior ao sujeito, como 

também para as representações sociais que traduzem o mundo dos significados – a 

abordagem dialética. 

 
A dialética pensa a relação de quantidade como uma das qualidades dos 
fatos e fenômenos. Busca encontrar, na parte, a compreensão e a relação 
com o todo; e a interioridade e a exterioridade como constitutivas dos 
fenômenos... Desta forma, considera que o fenômeno ou processo social 
tem que ser entendido nas suas determinações e transformações dadas 
pelos sujeitos. Compreende uma relação intrínseca de oposição e 
complementaridade entre o mundo natural e social, entre o pensamento e a 
base material. Advoga-se também a necessidade de se trabalhar com a 
complexidade, com a especificidade e com as diferenciações que os 
problemas e/ou “objetos sociais” apresentam. (MINAYO, 2000, p. 25) 
 
 

Recorremos a Apple (2006), também, para sustentação do nosso caminho 

metodológico uma vez que o objeto da nossa pesquisa é a Ação da Gestão Escolar 

e a implantação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) 

considerando, inclusive, a análise dos documentos referentes às pesquisas da 

própria SEE/SP. Apple (2006, p. 47) nos revela que o investigador, “[...] para 

entender a atividade de homens e mulheres de determinado período histórico, deve 



23 
 

começar por questionar o que, para eles, é inquestionável” e deve situar essas 

atividades em um âmbito maior de conflito econômico, ideológico e social. Aponta 

que uma área negligenciada pelos intelectuais da educação está “no estudo crítico 

da relação entre as ideologias e o pensamento e a prática educacional, o estudo da 

variação das hipóteses do senso comum que orientam nossa área já tecnicamente 

dominada”. Por essas razões julgamos importante buscar o que os professores e 

gestores respondem à pesquisa da SEE e o que respondem para as mesmas 

perguntas de forma extraoficial. 

Outra tarefa essencial do pesquisador, para Apple (2006, p. 50), é que este 

perceba que a educação é como uma seleção e organização do conhecimento 

social disponível em determinada época, as quais envolvem escolhas sociais e 

ideológicas (in)conscientes. E, após esta percepção, o pesquisador deverá 

“relacionar estes princípios de seleção e organização do conhecimento a seus 

ambientes institucional e interacional nas escolas e depois a um âmbito mais amplo 

de estruturas institucionais que cercam as salas de aula”. Essa consideração de 

Apple (2006) remete o pesquisador a buscar os interesses sociais incorporados à 

própria forma do conhecimento, como também em estudar o currículo utilizado nas 

escolas e ver as formas complexas de interações que lá existem. Entender como o 

conhecimento é de fato criado e utilizado nos ambientes escolares permite ter aqui a 

documentação, enfim, do ensino tácito de um currículo menos aberto, ou oculto8. 

São aspectos que se refletem, inclusive, nos documentos oficiais e nas falas dos 

profissionais da escola, como veremos oportunamente.  

Em síntese, este trabalho de pesquisa se divide em 5 partes, sendo que na 

introdução apresentamos o objetivo da pesquisa, juntamente com a construção da 

trajetória histórica acadêmica e profissional da pesquisadora, além disso expomos a 

problematização, o campo de investigação e a justificativa e relevância desta 

pesquisa.  

No capítulo I, trazemos pressupostos teóricos de sustentação sobre as 

categorias principais do currículo e da gestão escolar, como também suas relações 

com outras categorias, como, por exemplo, a educação. Por outro lado, no capítulo 

                                                 
8 O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer 
parte do currículo oficial explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais 
relevantes [...] o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, 
valores e orientações [...]. (SILVA, 2001, p. 78) 
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II, explicamos em que consiste a Nova Proposta Curricular Estado de São Paulo 

(2008). 

 No capítulo III, tratamos da coleta, da apresentação e da análise dos dados 

referentes ao trabalho com os professores e os desafios da ação gestora. Além 

disso, apresentamos uma análise documental sobre as pesquisas da SEE/SP e o 

problema da pesquisa, abordando dados da pesquisa bibliográfica e da de campo. 

Pontuamos também os critérios de seleção adotados na apresentação dos dados da 

pesquisa, os instrumentos utilizados na sua coleta e a análise, ou seja, a construção 

metodológica e o universo da pesquisa, sublinhando o perfil dos sujeitos que 

motivaram esta tese. 

 Nas considerações finais, problematizamos os resultados da pesquisa 

bibliográfica e de campo. Também sintetizamos e pontuamos algumas indagações 

emergidas durante o processo de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO I 

CURRÍCULO E GESTÃO ESCOLAR: UM OLHAR CONCEITUAL 

 

 

Figura 1 
Disponível em: 
<http://plugcultura.files.wordpress.com/2010/08/drama.jpg&imgrefu
rl=http://plugcultura.wordpress.com>.   

“[...] elaborar uma dissertação ou uma tese, é um 
percurso que se assemelha a um “rally” ou um 
“enduro” metodológico, posto que o caminho, não raro, 
é longo, tortuoso, cheio de obstáculos. Tal como no 
rally ou no enduro, durante o percurso descortinam-se 
paisagens que “enchem os olhos”, cachoeiras, luares, 
conta-se com pessoas interessantes, agradáveis, com 
boa vontade e pródiga nas informações, mas há 
também o enfrentamento de noites escuras, chuvas, 
atoleiros, derrapadas, buscas por caminhos 
desconhecidos ou desaparecidos, por informações e 
dados camuflados, os quais, muitas vezes, revestem-se 
de imprecisões, tornando-se insuficientes aos nossos 
propósitos. A realidade revela-se rebelde ao ver o 
trabalho misterioso, quase um enigma: “decifra-me ou 
te devoro”. Talvez seja esta característica enigmática 
que, exercendo uma atração sobre nós, nos faça 
investigadores.”  

Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito (1988, p. 27) 
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Para estudarmos a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) 

e sua implementação considerando a Gestão Escolar, neste capítulo trouxemos 

pressupostos teóricos de sustentação e conceituação sobre currículo e gestão 

escolar, como também suas relações com a educação. Para tanto contamos com a 

contribuição de autores como: Apple (2006), Brito (1998), Giroux (2001), Sacristán 

(2001), Silva (2002), Paro (1986a), entre outros. 

Entendemos que a compreensão dos pressupostos teóricos sobre currículo e 

gestão escolar dá-se na reflexão do próprio currículo e da gestão no sistema 

educacional, pois se situa no fato de que todo currículo e a gestão escolar, assim 

como seus elementos, constituem um conjunto articulado e normatizado de saberes, 

conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais, regidos por uma determinada 

ordem estabelecida em uma arena de embates, visões de mundo diferentes onde se 

produzem os vários significados. O currículo e a gestão escolar são reflexos e 

refletem-se na sociedade em que vivemos, são imagens que se formam e que se 

projetam do espelho, sem distorções, de uma sociedade capitalista, na qual a 

cultura, o poder e a ideologia estão ligados ao currículo e à gestão escolar. 

Silva (2004) aponta para o fato de que “a definição de currículo não nos 

revela o que é, essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma 

determinada teoria pensa o que o currículo é” (2004, p. 14). O termo gestão escolar 

foi inferido por nós, por entendermos que a gestão escolar, assim como o currículo, 

é revelada por teorias. Dessa forma, refletir sobre currículo pressupõe um olhar 

sobre as teorias dele e, neste trabalho, da gestão escolar e suas diferentes vertentes 

na história na educação.  

Assim considerando, Apple (2006, p. 47) chama a atenção sobre cuidados do 

investigador “[...] para entender a atividade de homens e mulheres de determinado 

período histórico, o investigador deve começar por questionar o que, para eles, é 

inquestionável” e deve situar essas atividades em um âmbito maior de conflito 

econômico, ideológico e social”. O autor aponta, contextualizando, que uma área 

negligenciada pelos intelectuais da educação está “no estudo crítico da relação entre 

as ideologias e o pensamento e a prática educacional, o estudo da variação das 

hipóteses do senso comum que orientam nossa área já tecnicamente dominada”.  

Outra tarefa essencial do pesquisador, para Apple (2006, p. 50), é que este 

perceba que a educação é como uma seleção e organização do conhecimento 

social disponível em determinada época, as quais envolvem escolhas sociais e 
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ideológicas (in)conscientes. E, após essa percepção, o pesquisador deverá 

“relacionar estes princípios de seleção e organização do conhecimento a seus 

ambientes institucional e interacional nas escolas e depois em um âmbito mais 

amplo de estruturas institucionais que cercam as salas de aula”. Essa consideração 

de Apple (2006) remete ao pesquisador em busca dos interesses sociais 

incorporados na própria forma do conhecimento, como também em busca de 

estudar o currículo utilizado nas escolas e ver as formas complexas de interações 

que lá existem.  

Entender como o conhecimento é de fato criado e utilizado nos ambientes 

escolares faria com que tivéssemos, então, a documentação do ensino tácito de um 

currículo menos aberto. Sendo assim, Apple (2006, p. 51), considerando a cultura 

nas vertentes popular e de elite conscientiza o pesquisador de que: 
 
Todos esses dados são importantes para compreendermos como as 
escolas agem na distribuição de cultura popular e de elite. [...] O 
pesquisador deve pensar estruturalmente ou em uma perspectiva 
relacional. Deve ligar esse processo de distribuição cultural a questões de 
poder e controle fora da escola. Isso, então, trará elementos políticos e 
econômicos ao centro da investigação educacional. Trata-se de uma ruptura 
significativa para com os momentos anteriores da pesquisa social e 
educacional, muitos dos quais (imprecisamente) alegavam que suas 
posições subjacentes eram apolíticas e não tinham nenhuma relação com a 
forma pela qual o poder e os recursos eram distribuídos na sociedade. 

 

 Para uma compreensão teórica mais abrangente sobre o que significa 

currículo, buscou-se estudá-lo desde suas concepções iniciais, perpassando pelas 

teorias, até as concepções contemporâneas. 

 

1.1 Desvendando o Currículo: da Gênese às Teorias  
 

Etimologicamente, a palavra currículo, segundo o dicionário etimológico 

francês Meillet (1951), deriva da palavra latina currus, que significa carro 

(carruagem), e de suas derivações curriculu (correr) e curriculum (lugar que se 

corre). Em sua gênese etimológica encontra-se, também, a derivação substantiva 

cursus, que significa carreira.  Houaiss (2001, p. 149), dicionário de língua 

portuguesa, define currículo em dois verbetes: o primeiro remetendo ao “ato de 

correr, corrida, curso, [...] programação total ou parcial de um curso ou de matéria a 

ser examinada”; no segundo, como “documento em que se reúnem dados relativos a 

características pessoais, formação, experiência profissional”. 



28 
 

O vocábulo curriculum, segundo Kishimoto (1976), começou a ser empregado 

na linguagem coloquial e na literatura em geral norte-americana, em meados do 

século XIX, para designar processos de vida e desenvolvimento. Com o passar do 

tempo passou a ser empregado por autores na área educacional nomeando o 

conjunto de conteúdos a serem estudados em um curso. Entretanto, percorrendo a 

literatura sobre a conceituação de currículo encontram-se várias noções e 

concepções diferentes, considerando que o termo currículo não é unívoco. 

Pacheco (2005, p. 29) revela que “o termo currículo foi dicionarizado pela 

primeira vez, em 1663, com o sentido de um curso, em especial um curso regular de 

estudos numa escola ou numa universidade, sentido este que se impõe no vocábulo 

educacional”.  

Macedo (2007, p. 22) aponta que: 
 

O termo cursus passa ser utilizado, com variedade semântica, a partir dos 
séculos XIV e XV, nas línguas como o português, o francês, o inglês, como 
linguagem universitária. Contudo, a palavra curriculum é de uso mais tardio, 
nessas línguas. 
 
 

A partir de 1824, o termo curriculum, com sentido de um curso de 

aperfeiçoamento ou estudos universitários é traduzido pela língua inglesa course. 

Entretanto, só no século XX é que a palavra curriculum migra da Europa, da 

Inglaterra para os Estados Unidos, com o sentido de curriculum vitae. 

A Enciclopédia Mirador Internacional (1982, p. 59), considerando as origens 

da palavra, traz a seguinte definição, da qual se percebe um sentido pedagógico: 

 
[...] conjunto estruturado de disciplinas e atividades, organizado com o objetivo 
de possibilitar que seja alcançada certa meta, proposta e fixada em função de 
um planejamento educativo. Em perspectiva mais reduzida, indica a adequada 
estruturação dos conhecimentos que integram determinado domínio do saber, 
de modo a facilitar seu aprendizado em tempo certo e nível eficaz. 

 
Entende-se que essa definição restringe ontologicamente seu conteúdo 

educativo a um documento escrito. Conforme aponta Berticelli (1999), apesar de em 

1920 se ter orientações sobre a problemática do currículo, somente no período pós 

Segunda Guerra Mundial é que aparecem as primeiras formulações conceituais 

sobre currículo, ou seja, começa a se delinear como produto da era industrial, uma 

vez que se diversificam os saberes e as demandas de saberes emergentes. 
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Com o rompimento da unidade filosófica, fruto da modernidade, dá-se origem 

às mais diversas ciências particulares emergentes da técnica, o saber educacional 

adquire a forma de uma ciência nova – a pedagogia. Marques (2000, p. 145) 

designa que a “[...] pedagogia como a ciência da arte e a técnica de ensinar [...] 

destina-se a melhorar os procedimentos e os meios com vistas à obtenção dos fins 

educacionais”. Sob o enfoque cultural da pedagogia, é necessário apontar a 

seguinte definição de Henry Giroux (2001, p. 100-101): 

 
A pedagogia é um modo de produção cultural implicado na forma como o 
poder e o significado são utilizados na construção e na organização do 
conhecimento, desejos e valores [...] ela é definida como uma prática 
cultural que deve ser responsabilizada ética e politicamente pelas estórias 
que produz, pelas asserções que faz sobre as memórias sociais e pelas 
imagens de futuro que considera legítima. 
 

 
E é nesse contexto que surge a ideia de currículo como ordenamento de 

saberes educativos. Com o tempo, o significado de currículo foi diversificando-se, o 

que trouxe ainda mais a ampliação do sentido e o significado da palavra, pois esta 

passou a ser usada para nomear desde os objetivos até os resultados pretendidos 

por um currículo. Percebemos que, ao longo da construção histórica do verbete aqui 

analisado, diferentes concepções filosóficas, posições teóricas e maneiras de 

conhecer a prática ligada a ele, além dos objetivos e da formação dos autores 

pertencentes a tradições diversas, fazem com que não exista um significado único e 

nem uma definição dicionarizada do termo currículo que seja aceita por todos. 

Constitui-se, então, a indicação da polissemia do conceito.  

Contudo, conforme Pacheco (2005, p. 30), a palavra currículo é de origem 

recente e aparece com o significado também de organização de ensino, querendo 

dizer o mesmo que disciplina. Sob a perspectiva estrutural e formal o currículo é 

entendido como organização e plano de ensino e curso e/ou conjunto de programas 

e de objetivos educacionais. Nessa direção, Winch (2007, p. 59) nos revela que “o 

currículo é um conjunto de atividades planejadas cuja elaboração almeja a 

implementação de um objetivo educacional particular”. 

Ao longo dos anos o conceito de currículo vai sofrendo uma erosão natural 

que o transporta das concepções etimológicas restritas, como visto anteriormente e 

entendido como plano de instrução, até a concepção de projeto e finalidade de 

escolarização. Isso nos leva a perceber, considerando o conceito de currículo, duas 
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tradições diferentes: uma originária de uma perspectiva técnica de compreender a 

escola e a formação, definindo-se currículo no plano formal de organizar a 

aprendizagem num contexto organizacional, previamente planificado, a partir de 

finalidades e com determinações de condutas formais precisas, por meio da 

formulação de objetivos (DOLL JÚNIOR, 2004). A outra tradição define o currículo 

como um projeto que resulta não só do plano de intenções, mas entende o currículo 

numa perspectiva prática e emancipatória de inter-relação dos diversos contextos de 

decisão. 

Nessa vertente da perspectiva técnica as definições apontam para o 

currículo como conjunto de conteúdos a ensinar (organizados por disciplinas, temas, 

áreas de estudo) e como plano de ação pedagógica, fundamentado e implementado 

em um sistema tecnológico. O currículo constituído dessa maneira exprime o sentido 

de uma súmula de exigências acadêmicas, decorrentes do tradicionalismo 

acadêmico das disciplinas que constituem a alma curricular, e transforma-se num 

legado tecnológico e eficientista.  

Essa concepção nos leva até Ralph Tyler (1976), que reduz o currículo a uma 

mera intenção prescritiva, situada no plano do que deve ocorrer ou, ainda, do que 

tem de ser feito, de uma formação antecipadamente determinada em termos de 

resultado de aprendizagem, geralmente traduzida num plano de estudos, ou de um 

programa, estruturado e organizado na base de objetos-conteúdos-atividades-

avaliação e de acordo com a natureza das disciplinas. O currículo nessa direção é 

definido por D´Hainaut (1980, p. 21) como: 

 
[...] um plano de ação pedagógica muito mais largo que um programa de 
ensino [...] que compreende, em geral, não somente programas, para as 
diferentes matérias, mas também uma definição das finalidades da 
educação pretendida. 
 

 
Compreendemos, dentro dessa perspectiva, que o currículo representa algo 

bastante planificado que se oferece aos discentes sob os cuidados da escola, e sua 

implementação ocorre nas bases de intenções previstas, constituindo os objetivos, 

que expressam a antecipação de resultados, e os conteúdos, que apresentam 

aspectos fundamentais para sua definição.  

Para Macedo (2007, p. 34), o currículo, na virada do século XIX para o século 

XX, consolidou-se em torno de um “círculo coerente de saberes, bem como de uma 
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estrutura didática para sua transmissão”. Porém, Nóvoa (2004) aponta que apesar 

de todas as inovações que ocorreram ao longo do século XX, esse círculo coerente 

e essa estrutura curricular mantiveram-se estáveis e incapazes de responder às 

novas necessidades educativas.  

Na vertente da tradição emancipatória, Sacristán (2000) e Giroux (1988) 

apontam o currículo como um conjunto das experiências educativas e culturais, 

vividas efetivamente pelos alunos, dentro do contexto escolar e como propostas 

bastante flexíveis, que permanecem abertas e dependentes das condições da sua 

aplicação. Para os autores é uma tentativa de comunicar os princípios e aspectos 

essenciais de um propósito educativo, de modo que permaneça aberto a uma 

discussão crítica e possa ser efetivamente realizado. 

É nessa virada de século, também, que são elaboradas as primeiras teorias 

do campo do currículo. Entende-se aqui a noção de “campo” como uma situação em 

constante movimento integrado por diferentes formas de manifestações e 

elaborações, conforme Moreira (2005, p. 14): 
 
O campo é formado por pessoas que escrevem textos a partir de limites 
historicamente estabelecidos e de tradições, regras e princípios que seus 
antecessores estabeleceram como razoáveis. Campos, pessoas, ideias, 
problemas, teorias e métodos se modificam de modo não linear, em 
velocidades que variam e são avaliadas distintamente conforme as 
circunstâncias e os agentes sociais envolvidos no processo. 
 

As primeiras teorias demonstram a utilização do termo no contexto 

educacional para dar nome ao conjunto de assuntos estudados pelos educandos ao 

longo de um curso. A primeira preocupação foi levada pela necessidade de 

intensificar a massificação da escolarização, provocado pelo movimento migratório 

do campo para a cidade, em função do processo de industrialização, que com o 

aumento dos grandes centros urbanos ameaçava a cultura e os valores da classe 

média norte-americana. Como afirmam Moreira (2005) e Silva (2001), foi necessário 

consolidar um projeto educativo nacional que ensinasse às crianças imigrantes as 

crenças e comportamentos dignos de serem adotados na sociedade norte-

americana. 

A urgência de homogeneizar os comportamentos e padrões dos sujeitos, em 

relação à sociedade, fez com que as instituições educacionais fossem interpretadas 

como organismos responsáveis pelo desenvolvimento do processo de adequação 

dos sujeitos migrantes à cultura americana, eliminando a diversidade populacional, 
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bem como se sentissem responsáveis pela adaptação das novas gerações às 

transformações econômicas, sociais e culturais provenientes do processo de 

industrialização. 

A palavra curriculum, portanto, no sentido que modernamente se atribui ao 

termo, está ligada a essas preocupações de organização e método. Nesse sentido, 

foram os norte-americanos que construíram a configuração de currículo que hoje se 

conhece – baseado numa perspectiva tecnicista e cientificista de organização. 

Macedo (2007, p. 35) corrobora esse entendimento ao afirmar que “são os 

americanos que vão forjar a concepção de currículo como modernamente 

conhecemos, dando-lhe a feição de um instrumento comprometido com os ideais 

científicos e administrativos do início do século XX”. 

A resposta dada pelos teóricos do currículo e pelo sistema educacional a essa 

necessidade de conservação hegemônica norte-ameriacna, enraizada em crenças e 

atitudes da classe média, foi a padronização dos procedimentos educacionais do 

currículo. Essa padronização revelou-se em duas características fundamentais: uma 

faz referência às questões meramente organizacionais e técnicas do currículo, ou 

seja, tinha a finalidade de corresponder às exigências profissionais da vida adulta, e 

outra, segundo Apple (2006, p. 107), que adverte para a necessidade de 

diferenciação do currículo, em função da urgência de “ajustar os indivíduos e seus 

respectivos lugares em uma economia industrial”, marcada pela diferenciação de 

funções e de conhecimento, e, consequentemente, de se pertencer a uma 

determinada classe social. Esta característica é decorrente da primeira, uma vez que 

faz referência também ao modo de produção industrial e à divisão do trabalho. 

 Com a industrialização, a divisão social do trabalho substituiu a mão de obra 

artesanal, que abarcava o conhecimento acerca do processo de produção por 

inteiro, pela mão de obra especializada, que deveria deter o conhecimento de 

apenas uma parcela do produto. Assim, o trabalho de um indivíduo passa a ser 

dependente do trabalho de outros indivíduos, de modo hierárquico de produção e 

organização, o que faz com que o conhecimento para essas diversas funções 

também seja diferenciado, especializado e hierarquizado. Isso nos reporta a uma 

questão fundamental do currículo que diz respeito a sua necessidade, segundo 

Apple (2006, p. 115), de “ser diferenciado a fim de preparar os indivíduos de 

inteligência e capacidades diferentes para uma variedade de funções determinadas 
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também diferentes na vida adulta” – diferentes funções exigiam responsabilidades 

desiguais que conferiam poderes, privilégios e saberes desiguais. 

Nesse contexto é que John Franklin Bobbit (1918) escreveu sua obra The 

Curriculum, em 1918, a qual passou a ser considerada pelos estudiosos um marco 

na conceituação do currículo como campo especializado de estudos, conceito este 

que dominou a literatura estadounidense até os anos 80. Segundo Silva (2000, p. 

20), a concepção de currículo de Bobbit (1918) é “simplesmente mecânica” por 

reduzi-lo à questão de organização. O currículo, nessa visão, resume-se a uma 

questão técnica, pois segundo Bobbit (1918, p. 40) “a educação, tal como a fábrica 

de aço, é um processo de moldagem”. 

Macedo (2007) nos alerta para uma perspectiva que reduz o conceito de 

currículo a mera mercadoria. Entende-se que é preciso superar este modelo de 

currículo uma vez que a lógica da aprendizagem é diferente da lógica de produção 

da fábrica, uma vez que alunos não são peças para serem trabalhados por 

professores/operários na esteira dos currículos de montagem da escola. 

O currículo passa a ser um instrumento de controle e diferenciação, 

comprometido com a classe social hegemônica que determinava quais os objetivos, 

conteúdos e procedimentos que deveriam ser utilizados no processo educacional, 

como forma de preservação do consenso cultural dos valores e crenças dos saberes 

da classe dominante. Ao responsabilizar-se pelo conteúdo - o que deve ser 

transmitido - e pela metodologia - o como esse conteúdo deve ser transmitido -, o 

currículo transcende a preocupação com as questões técnicas e organizacionais do 

processo educativo e dá atenção também ao significado do conhecimento que as 

escolas transmitiam como legítimo, que, conforme Apple (2006), formava a ideologia 

conservadora ímpar como sendo ideal. O currículo é entendido, então, como 

sinônimo de prescrição e a cultura é algo fixo e absoluto que deve ser herdado pelas 

pessoas, assim como o conhecimento, objeto externo, que deve ser assimilado. 

A partir dos anos 70, em reação às concepções burocráticas e administrativas 

de currículo com o movimento denominado “reconceitualização do currículo”, passa 

a ser elaborado por autores que estudam o currículo e suas relações com a 

estrutura social, cultura, poder, controle etc. Enfatiza-se, portanto, a necessidade de 

posicionar o currículo a favor das classes oprimidas.  Dentre seus defensores e 

respectivas obras destacam-se: Paulo Freire (A pedagogia do oprimido, 1970); Louis 

Althusser (Aparelhos ideológicos do Estado, 1970); Michael W. Apple (Ideologia e 
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Currículo, 1979); Henry A. Giroux (Teoria e resistência em educação, 1981). Se as 

Teorias Tradicionais do Currículo assumiram status quo como referência desejável, 

segundo Silva (2002, p. 30) “as teorias críticas desconfiaram do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais”. 

Segundo alguns autores, o currículo educacional se expressa, na linguagem 

da classe dominante, facilmente compreendido pelos educandos da mesma classe e 

indecifrável para os das classes dominadas, as quais se acostumaram a trajetórias 

fracassadas e à evasão, o que resultou no acesso desigual aos bens culturais e 

econômicos da sociedade. O que preocupa, então, os críticos não é o desenvolver 

técnico do currículo, mas sim a elaboração de teorias que denunciam e refletem um 

currículo educacional que segrega pessoas, ou seja, marcado por problemas 

sociais. 

A obra Ideologia e Currículo, de Michael Apple, no final da década de 70, 

construída sob uma perspectiva sociológica, utilizando o referencial teórico marxista 

e introduzindo o pensamento de Williams e Gramsci, denuncia a relação entre 

Ideologia, Cultura e Currículo e o modo como os movimentos hegemônicos se 

reconstroem (desconstroem) e disputam um determinado conhecimento na 

construção e manutenção de um dado senso comum com implicações diretas nas 

políticas sociais, em particular, nas educacionais e curriculares.  

Apple (2006, p. 37) buscou entender “como as escolas, criam e recriam 

formas de consciência que permitem a manutenção de controle social sem a 

necessidade de os grupos dominantes terem de apelar a mecanismos abertos de 

dominação”. Para tanto, Apple (2006, p. 40) propõe que três áreas da vida escolar 

sejam questionadas: 

a) A escola como instituição: como as questões diárias básicas das escolas, a 

distribuição de normas, os valores e as rotinas contribuem para a incorporação das 

ideologias dominantes, ou seja, quais são as relações sociais que dominam as salas 

de aula. 

b) As formas do conhecimento: perceber a escola como mecanismo de preservação 

e distribuição cultural e econômica – de onde provém e a quem pertence esse 

conhecimento, a que grupos sociais pertencem, quais grupos se beneficiam e quais 

são prejudicados pela forma como o currículo está organizado. 

c) O educador: como essas ideologias refletem na prática do educador e quais 

compromissos ideológicos e epistemológicos estão presentes em suas práticas. 
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Apple (2006, p. 38-39) formula críticas ao currículo e seu papel ideológico e, 

retomando alguns conceitos desenvolvidos por Gramsci e Williams (1961, apud 

APPLE, 2006, p. 38-39) – hegemonia e tradição seletiva, respectivamente, elabora 

uma análise crítica sobre o campo do currículo, retomando, inclusive, as críticas 

feitas pelas teorias marxistas à sociedade capitalista. Conceitos como classe social 

e dominação são ressignificados e a relação entre educação e economia, entre 

economia e cultura e principalmente entre a forma econômica e a forma de 

organização das escolas e do currículo é vista como complexa, pois vai além do 

modelo estrutura-superestrutura das teorias marxistas. Para Apple (2006), o 

currículo nunca é um conjunto neutro de conhecimentos, uma vez que faz parte de 

uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja considerado conhecimento legítimo, o passado significativo – a 

tradição. 

Nesse mesmo sentido, Michael F. D. Young (1977, apud APPLE, 2006, p. 70) 

afirma que: 

 
[...] quem está na posição do poder tentará definir o que é admitido como 
conhecimento, o quanto qualquer conhecimento é acessível para grupos 
diferentes, e quais são as relações aceitas entre diferentes áreas do 
conhecimento e entre aqueles que têm acesso a elas e as tornam 
disponíveis. 
 
 

Sobre a citação anterior, Apple (2006) demonstra o status relativo do 

conhecimento e de sua acessibilidade, trazendo a questão da seletividade, no 

passado e presente, do motivo pelo qual somente alguns significados e prática são 

escolhidos e outros não. 

Para Apple (2006), os vínculos entre produção e educação não podem ser 

vistos nem analisados de forma mecanicista e determinista; esses vínculos são 

permeados e mediados por processos da ação humana, resistências e conflitos. 

Sendo assim, não se pode estabelecer uma relação direta e reprodutivista entre as 

formas políticas e econômicas da sociedade e o campo da educação, nem transpor 

as relações de produção capitalista de forma direta para as relações escolares. 

 
O controle das escolas, do conhecimento e da vida cotidiana pode ser, e é, 
mais sutil, [...] está investido dos princípios constitutivos, dos códigos e, 
especialmente, da consciência e das praticas do senso comum que atuam 
de maneiras subjacentes em nossas vidas, além de também estar investido 
da divisão econômica e da manipulação explícitas. (APLLE, 2006, p. 38) 
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Existe uma relação dialética entre cultura e economia, ou seja, para Apple 

(2006) a noção de cultura é pré-determinada pela estrutura social e econômica, a 

qual exerce pressões e estabelece limites sobre a prática cultural (inclusive das 

escolas). É no conceito de hegemonia de Gramsci (1991, apud APPLE, 2006) que 

Apple se apoia para tentar compreender o campo do currículo mediado pela ação 

humana: 

 
A hegemonia supõe a existência de algo verdadeiramente total, não 
meramente secundário (como sentido deficiente de ideologia), mas vivido 
em tal profundidade, saturando a sociedade [...] chegando a constituir o 
limite do senso comum para maior parte das pessoas sob sua influência, 
que determina por corresponder à realidade social muito mais claramente 
do que qualquer noção derivada da fórmula “base e superestrutura”. [...] 
Essa noção de hegemonia como algo que satura profundamente a 
consciência de uma sociedade parece ser fundamental [...] enfatiza os fatos 
da dominação. (APLLE, 2006, p. 39) 
  

 
 Apple (2006, p. 54), ao analisar as questões curriculares, transcendeu a 

conceituação de ideologia, entendida como uma noção abstrata imposta e 

manipulações de hábitos sociais, ou seja, a ideologia, como entendida neste 

trabalho, é a que tem como papel principal justificar os interesses dos grupos 

econômicos ou políticos existentes ou em luta.  

Apple (2006, p. 54) nos remete para a compreensão do conceito de 

hegemonia cuja ideia fundamental é de saturação da nossa consciência, ou seja, o 

mundo educacional, econômico, social e as interpretações atribuídas a este tornam-

no um mundo único em que valores e ações são vividos e não abstraídos. O que faz 

com que seja mais difícil de perceber e “derrotar”, já que há um processo contínuo 

de constituição e reconstituição, por forças envolvidas (“tradição seletiva”, processo 

de educação, organização do trabalho, educação familiar, entre outras), de uma 

cultura dominante.  

O autor revela também que, se o que aprendêssemos fosse só ideologia 

imposta, significados e práticas de uma determinada classe de governantes, seria 

muito mais fácil de derrotar, pois não dependeria de uma cultura incorporada (de 

uma realidade vivida). Entretanto, as manipulações por meio da saturação tornam-se 

dominantes e acabam por ocultar a necessidade de uma análise profunda e 

consistente da realidade escolar, do currículo, por exemplo.  
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Objetivando superar as análises deterministas da escola, Apple (2006, p. 40) 

mostra a necessidade de problematizar as formas de currículo encontradas nela, de 

maneira que se possa desmascarar seu conteúdo ideológico considerando as 

questões sobre a tradição seletiva. Para isso, ele propõe questões quanto à 

propriedade desse conhecimento, o porquê de sua organização e ensino de 
determinada forma.  

Esses pontos são importantes porque as atividades desenvolvidas nas 

escolas não são neutras, o conhecimento trabalhado nas escolas é uma escolha de 

um universo muito mais vasto de conhecimentos e princípios sociais e reflete as 

relações de poder da sociedade. As escolas estão mergulhadas em contradições e 

suas práticas, repletas de significações, relações e contestações, o que faz do 

campo educacional um “território contestado”, um espaço onde grupos dominantes 

não apenas difundem e transmitem seus pressupostos ideológicos, mas também 

procuram convencer seus dominados da validade desses pressupostos, legitimando-

os. Os professores são, em grande parte, figuras centrais nesse processo e, por 

isso, Apple (2006) sugere que transcendemos o olhar ingênuo e possamos analisar 

as categorias e procedimentos utilizados nas escolas por esses “intelectuais”, uma 

vez que estes dão legitimidades às categorias e procuram fazer com que as formas 

ideológicas pareçam neutras e, assim, os valores dominantes e seus significados, à 

medida que são produzidos, tornam-se hegemônicos. 

A hegemonia, porém, não surge “do nada”; para se manter, ela precisa ser 

constantemente elaborada, o que ocorre em instâncias como a escola, a família, o 

trabalho, a esfera política.  No cotidiano escolar, por meio das interações 

pedagógicas e curriculares que ocorrem, é que se dá esse convencimento. Uma 

análise do cotidiano escolar focado na gestão revela como esses mecanismos de 

convencimento ocorrem, principalmente por meio do código educacional que é 

oferecido ao aluno, o qual nem sempre é aceito de maneira passiva e é revelador 

também dos jogos de poder constitutivos do espaço escolar.  
Apple aponta para a importância dos argumentos de Gramsci e Williams 

sobre a natureza da hegemonia e exemplifica: 

 
Submeter nossas atividades diárias a um exame político e econômico 
minucioso e considerar a escola como parte de um sistema de mecanismos 
voltados à reprodução econômica e cultural não significam obrigatoriamente 
desafiar as práticas predominantes na educação. Se fosse somente isso, 
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poderíamos talvez mudar tais práticas por meio de treinamento de 
professores, melhores currículos, etc. (APPLE, 2006, p. 45) 
 

 
O autor alerta-nos para um exame pormenorizado de todo um sistema de 

valores, ações externas à instituição de ensino, que, segundo Apple (2006, p. 45), 

“requer a articulação progressiva de uma ordem social – e o compromisso para com 

ela – que tenha em seus próprios fundamentos não a acumulação de bens, lucros e 

créditos, mas a maximização da igualdade econômica, social e educacional”. O 

autor aponta para uma reestruturação das instituições e uma reformulação do 

contrato social que supostamente nos une, já que “o poder econômico e cultural está 

cada vez mais centralizado em grandes corporações que não respondem nem um 

pouco às necessidades sociais, mas ao lucro”. 

Em sua obra, Apple (2006, p. 71) argumenta que as escolas não só 

“produzem” pessoas, mas também o conhecimento, ampliando e dando legitimidade 

a certos tipos de recursos relacionados a formas econômicas desiguais. Para 

entender isso, ele diz que devemos pensar sobre os tipos de conhecimentos que 
as escolas consideram os mais importantes, os quais define como conhecimento 

técnico.  

Segundo o autor, o nosso sistema econômico está organizado de modo a 

criar certa quantidade de empregos, e oferecer trabalho útil aos desempregados 

exigiria baixar a taxa aceitável de retorno financeiro das empresas ou corporações, 

exigindo mudanças nos “mecanismos de mercado”. Esse modelo volta-se 

primeiramente para o lucro e, secundariamente, à distribuição de recursos e de 

empregos.  

Analogamente, podemos relacionar o conhecimento com a economia, uma 

vez que uma economia corporativa não requer o conhecimento de alto status para a 

população em geral, admitindo baixos níveis de desempenho aos alunos que 

pertencem à “minoria”, pois isso terá menos consequência para a economia e 

geração de conhecimento propriamente dito. Na produção de uma “mercadoria”, 

mais uma vez, conhecimento de alto status recebe maior preocupação do que a 

distribuição dessa mercadoria. Até não interferirem na produção do conhecimento 

técnico, as preocupações com a sua distribuição serão toleradas.  

Pode-se notar que a preocupação do mercado não está voltada para a 

aprendizagem individual, para o que as escolas estão produzindo e/ou reproduzindo, 
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mas está preocupado se a “elite” terá acesso ao conhecimento de alto status, afinal 

será ela quem comandará, não importando se existem desigualdades na distribuição 

e acesso ao conhecimento e, sim, se ele está sendo produzido ou recebido por 

alguns, desde que produza lucros. 

A crítica às Teorias Tradicionais do Currículo formuladas por Henry Giroux 

(2001) revela, como foco central, a cultura popular e a presença desta no processo 

educacional. Para o autor, o currículo até então concebido pelas Teorias 

Tradicionais (técnico, burocrático, seletivo etc.) encontra-se descolado das 

dimensões históricas, éticas, política e cultural das ações humanas. 

O currículo e as instituições educacionais, para Giroux (2001), estão 

intimamente ligados e articulados à cultura, a qual é compreendida como a 

complementação da incompletude humana. Para Daólio (1994, p. 33), a “ausência 

de uma natureza essencialmente biológica é que o homem é um animal incompleto”. 

Geertz (1989, p. 61) afirma que “nos completamos e acabamos através da cultura, 

não através da cultura em geral, mas através de formas altamente particulares de 

cultura”. É na perspectiva da cultura como mecanismo de controle, ou como sistema 

organizado de símbolos significantes, que é permitido afirmar que o comportamento 

humano possui uma dimensão pública e “que seu ambiente natural é o pátio familiar, 

o mercado e a praça da cidade” (GEERTZ, 1989, p. 57). Então, a cultura torna-se 

necessária para a regulagem desse comportamento público do homem e é ela que 

dá o caráter de humanidade a essa espécie animal. 

 
Não dirigidos por padrões culturais [...] o comportamento do homem seria 
virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de 
explosões emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer 
forma. A cultura, a totalidade acumulada de tais padrões, não é apenas um 
ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para ela – a 
principal base de sua especificidade. (GEERTZ, 1989, p. 58) 
 
 

 Com essas colocações compreende-se que é impossível pensar a natureza 

humana como exclusivamente biológica e desvinculada da cultura. Pode-se afirmar 

que “a natureza do homem é ser um ser cultural, ao mesmo tempo, fruto e agente da 

cultura”, ressalta Daólio (1994, p. 35). A cultura é entendida, neste trabalho, como 

uma criação humana resultante de relações complexas que o homem estabelece 

com a natureza material para preservação da vida, como também o processo pelo 

qual o homem acumula experiências realizadas pelo contato inventivo com o mundo 



40 
 

natural, discernindo-as entre elas, convertendo-as em ideias e generalizando-as 

como “costume”, enfatiza Pinto (1979). Assim, é importante que os educandos e 

educadores percebam a relação entre o que fazem na instituição educacional e a 

vivência fora desta, entre o conhecimento sistematizado e o construído na vida. 

Giroux (1988) traz o conceito de “voz”, que no processo educacional possa ter 

um espaço construído para dar voz aos anseios, pensamentos, reivindicações dos 

educandos, os quais possam ser ouvidos e considerados como forma de produção 

cultural, concomitantemente com uma ação docente comprometida com a crítica à 

sociedade hegemônica, com o intuito de construir um processo educacional com 

características emancipatórias, cujo currículo possa ser o espaço de democracia e 

participação dos educandos e educadores.  

Giroux (1997) critica também a proletarização do magistério – entendida, pelo 

autor, como movimento que considera os professores como obedientes servidores 

civis que desempenham ordens alheias, sem considerá-los pessoas criativas e 

capazes de avaliar criticamente o propósito do discurso e da prática em educação. 

Giroux (1997) conceitua os educadores como “Intelectuais Transformadores”, 

identificando como aqueles que devem responsabilizar-se pelo questionamento sério 

sobre o que e como ensinam e as metas que defendem. Para ele, é necessário aos 

professores assumirem compromissos pedagógicos que favoreçam o 

desenvolvimento de uma educação a serviço de uma ordem em busca de uma 

sociedade mais democrática. 

Outros autores contribuíram para crítica às Teorias Tradicionais do Currículo, 

como Paulo Freire (1987), que traz o conceito de “educação bancária” – aquela que 

compreende o conhecimento apenas como a possibilidade de ser transferido dos 

educadores para os educandos. Enfatiza-se aqui o poder de uma educação 

simplesmente transmissiva e prescritiva baseada em um currículo desvinculado de 

situações existenciais reais, cujo educador tem papel ativo; e o educando, passivo – 

mero receptor dos conhecimentos transmitidos. Essa educação é pautada na 

narração absoluta do educador e na memorização, por parte dos educandos, de 

conteúdos curriculares externos à vida e às questões sociais e políticas, o que 

contribui para marginalização desses educandos, já que não favorece o 

desenvolvimento de uma inserção crítica no mundo enquanto sujeitos dele.   
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Para Freire (1987), é na cultura dos sujeitos e do contexto social em que este 

está inserido que se devem buscar os conteúdos integradores do currículo para 

construção em sala de aula. A esse respeito Moreira (2006, p. 162) afirma: 

 
Quando os conteúdos não são relacionados à realidade familiar das 
crianças, o único produto que se obtém é a má aquisição de conhecimento, 
o que não ajuda o aluno a alcançar melhores condições de vida e a se 
preparar para a prática consciente da cidadania. A ênfase em um 
conhecimento relacionado com a cultura dos estudantes é acompanhada da 
afirmação da importância social dos grupos dominados e de sua cultura, 
vista como elemento fundamental do processo de produção de 
conhecimento. 
 
 

 A valorização da cultura na construção do currículo ajuda a compreender a 

existência de várias culturas e a necessidade de administrarmos as relações entre o 

diferente, o não permitido e o permitido, o poder da cultura dominante e as 

marginalizadas etc. Todas as histórias, cultura tanto da classe dominante como 

também dos dominados, devem permear o currículo escolar, não com o enfoque de 

uma ou outra estar no “poder”, mas sim como condição humana de se produzirem 

diversas culturas, vivenciá-las e respeitá-las, o que não significa não denunciar as 

questões hegemônicas. 

Há uma crítica elaborada por Grigon (1995) que denuncia que os currículos 

construídos nas instituições educacionais contribuem para reforçar as características 

uniformes e uniformizantes da cultura dominante, ao mesmo tempo que 

enfraquecem as possibilidades da diversidade cultural manifestada no âmbito da 

sociedade se fazem presentes no cotidiano educacional. Ao apontar essa crítica no 

Caderno do Gestor (2009, p. 15), Grigon afirma que “não há possibilidade de 

exclusão dos conteúdos e expectativas indicadas no Currículo”. 

 E a orientação para os professores coordenadores continua na direção de 

uma homogeneização do trabalho docente: 

 
Seria interessante que os professores utilizassem o formato proposto no 
Currículo para a redação de seus planos anuais, para que o Professor 
Coordenador possa verificar as adequações propostas e suas razões [...]. 
Todos os professores de uma mesma disciplina devem concordar com o 
quadro de conteúdos propostos [...]. (CADERNO DO GESTOR, 2009. p. 16) 

 

A manifestação da diversidade e desigualdade entre os professores e 

educandos nas instituições escolares se manifestam, uma vez que esta se localiza 
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em um contexto social específico com uma população escolar também peculiar. 

Considerando a diversidade e a inclusão dos educandos, segundo Sacristán (2001), 

nas construções curriculares é necessário considerá-las nas seleções de conteúdos, 

planejamentos de atividades e definição de metodologias no cotidiano da escola. 

Isto ajuda a enfraquecer um currículo que sustenta a rigidez do sistema educacional 

e de suas práticas que cerceiam manifestações de diversidades e não a 

homogeneização.  

Assumir o currículo como uma construção cultural e social demanda na 

consideração e análise dos contextos concretos – social, econômico, cultural, 

político e pedagógico – que lhe moldam. E entendê-lo como uma forma de organizar 

a diversidade de práticas educativas no cotidiano escolar pressupõe a compreensão 

de que diferentes ações, múltiplas concepções e saberes intervêm em sua 

configuração no interior educacional estabelecidas por interações culturais, sociais e 

institucionais. Faz-se importante, também, ressaltar que o currículo é um mecanismo 

que tem, como uma de suas funções, favorecer a construção do conhecimento 

culturalmente selecionado, por uma política educacional, para ser vivenciado, 

sistematicamente, no processo de escolarização. Porém, o currículo não se deve 

esgotar em elementos pré-estabelecidos, estáticos, formais, regulamentadores, 

como defendem as Teorias Tradicionais do Currículo, mas sim “adquirir sua forma e 

significado à medida que vai interagindo com a cultura nos seus diferentes 

contextos” (PIRES, 2005, p. 59). 

Essas duas perspectivas contribuem para a compreensão do processo de 

construção do currículo como práxis – atividades teóricas e práticas ajustadas a 

objetivos que visam à transformação da realidade. Sacristán (2000, p. 15) define 

que: 
O currículo é uma práxis [...]. É uma prática, expressão, da função 
socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em 
torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se 
encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
comumente chamamos ensino [...] uma prática na qual se estabelece um 
diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos 
que reagem frente a ele, professores que o modelam etc. 
 
 

 A construção do currículo como práxis no cotidiano educacional revela 

contradições entre o prescrito e o vivenciado, o formal e o informal, entre a 

regulação e a emancipação. É o currículo oficial na busca de atingir os objetivos do 
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processo educativo e o cotidiano que solicita situações emergentes que demandam 

uma prática pedagógica que vai ao encontro daquele.  

Essa tensão vivida no cotidiano educacional impulsiona os educadores na 

busca de alternativas de um processo significativo tanto para os educadores como 

para os educandos. Essa perspectiva indica um currículo que possa ser 

emancipatório. Tal perspectiva pode ser fundamentada em Freire (1997) como uma 

busca da superação da relação opressor e oprimido, em que o primeiro vive à 

sombra dos ideais do segundo.  

Para ele, a busca de uma nova ordem social só é possível por meio de uma 

educação humanizante, superadora da alienação e que potencializa mudanças. 

Trata-se de proporcionar oportunidades ao sujeito, a fim de que se reconheça no 

processo educacional a possibilidade de se transcender a dimensão do mero 

treinamento mecânico e direcionar-se para a construção de práticas curriculares, 

cujos educadores e educandos estariam engajados em seus próprios processos 

formativos.  

Para Freire (1996), um processo que se constitui em uma relação pedagógica 

dialógica e interativa entre sujeitos que se assumem responsáveis pela construção 

de uma consciência de sujeitos da história torna-os desveladores da realidade. 

Freire (1986, p. 26) afirma que: 
 

[...] quanto mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência 
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por 
essa mesma razão, a conscientização [...] não pode existir ora da práxis, ou 
melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de 
maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que 
caracteriza os homens. Por isso mesmo, a conscientização é um 
compromisso histórico. É também consciência histórica: e a inserção crítica 
na história implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem 
e refazem o mundo.  
 
 

 Essa conscientização envolve todos que interagem no cotidiano da escola: 

alunos, professores e gestores. Assim, na busca de um maior aprofundamento 

teórico do objeto desta pesquisa faz-se necessária a conceituação de gestão, de 

gestão democrática e escolar. 
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1.2 Gestão Democrática/Gestão Escolar: conceituação 
 

Na sua origem etimológica, o termo vem do latim gero, gestum, gerere e 

significa chamar para si, executar, gerar. Segundo Cury (1997, p. 201), “vem de 

gestio, que, por sua vez, vem de gerere, que significa trazer em si, produzir”. Assim, 

compreende-se claramente que a “gestão não é só o ato de administrar um bem 

fora-de-si, mas é algo que se traz para si, porque nele está contido”. Neste sentido, 

“[...] o conteúdo deste bem é a própria capacidade de participação, sinal maior da 

democracia” enfatiza o autor. A gestão, assim pensada, adquiriu uma dimensão 

diferente da associada à ideia de comando da administração escolar, o que significa 

que se pode administrar por meio do diálogo e do envolvimento do coletivo. 

Quanto à palavra “democrática”, é uma derivação de “democracia”, que, por 

sua vez, tem sua origem no termo grego antigo demockratía, no qual demo significa 

povo e kratia governo. De forma popular, podemos definir democracia como o 

“governo do povo, pelo povo e para o povo”. Interessante também registrarmos as 

palavras de Rousseau (1983, apud ALTOÊ, 2007, p. 24):  

 
[...] não há governo perfeito, e também não é possível imaginar que o povo 
possa ficar em assembléia permanente para decidir os negócios públicos, 
por isso que jamais existiu e jamais existirá uma democracia verdadeira. 
 
 

 A democracia, contudo, mesmo com suas imperfeições e limitações, tem 

aparecido como a forma de governo que mais vem ao encontro da ideia utópica de 

uma sociedade justa e igualitária. Transpondo a questão da democracia para o 

âmbito escolar, Fonseca (1994, p. 49) constata que “uma escola não é democrática 

só por sua prática administrativa. Ela torna-se democrática por suas ações 

pedagógicas e essencialmente educativas”.  

 Assim, uma escola que se rege pela “gestão democrática” é uma escola em 

que dentro do possível, de forma coletiva e num processo pedagógico, toma as 

decisões necessárias ao seu bom funcionamento e consequente cumprimento de 

sua função social. 

A década de 90 foi marcada pela construção de uma nova racionalidade no 

campo da gestão da educação, oriunda dos compromissos assumidos pelo Brasil na 

Conferência Mundial de Educação Para Todos - realizada em março de 1990, em 
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Jontiem, na Tailândia -, e na Declaração de Nova Delhi (1993)9, com vistas à 

universalização do ensino básico. Esses compromissos convergiram para a adoção 

de novos modelos de gestão do ensino público: mais flexíveis, participativos, 

descentralizados, desvinculados das formas de administração taylorista/fordista e, 

portanto, supostamente democráticos. 

 
1.3 Gestão Democrática/Gestão Escolar: na Esteira da História 
 

Para refletir sobre o tema da gestão escolar democrática e gestão no interior 

da escola, não podemos ignorar fatores relacionados à organização geral da 

sociedade. O que ocorre na escola transcende seu campo específico, expressa 

desejos e necessidades originados de uma organização social, como observado na 
análise do termo currículo em seus vários sentidos e empregos. Nessa 

perspectiva, é impossível desvincular as transformações na educação das 

alterações da base produtiva, das exigências de reorganização do capital. Isso 

implica fundamentar a análise com informações sobre as novas formas de trabalho 

que vêm se impondo no momento atual. 

Tendo em vista refletir sobre as motivações sociais e históricas que 

desencadearam a perspectiva da gestão democrática e gestão escolar, entende-se 

ser importante analisar o movimento de substituição do modelo de administração 

burocrático-racional do trabalho escolar por novas práticas organizacionais 

consideradas democrático-participativas. 

 O conceito da palavra “administração”, segundo Chiavenato (1983, p. 6) teve 

sua origem no latim: ad (proximidade, direção para) e minister (subordinação ou 

obediência) formando administração, que designa, originalmente, “aquele que 

realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um 

serviço a outro”. Na sociedade atual, de acordo com o autor, esse conceito passou a 

ser entendido como uma forma de: 

 
[...] interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em 
ação organizacional através do planejamento, organização, direção e 
controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os 
níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais 
adequada à situação. (CHIAVENATO, 1983, p. 6) 

 

                                                 
9 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000107.pdf Acesso: 10/08/2009 
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 Paro (1986, p. 18), por sua vez, revela que a administração assim pensada “é 

a utilização racional de recursos para realizar determinados fins”, produzindo o 

máximo, ao menor custo, com o menor dispêndio de energia, completa Brito 

(2007)10. Na sociedade capitalista, estes fins são “o aproveitamento ao máximo da 

força de trabalho” e a “elevação da produtividade necessária à expansão do capital”, 

afirma Paro (1986, p. 55). 

A administração, como é entendida e realizada hoje, é resultado de um longo 

processo de transformação histórica, construído em meio às contradições sociais e 

aos interesses políticos em jogo na sociedade. A atividade administrativa existe 

desde a Antiguidade, porém a ciência da administração só surge em fins do século 

XIX. Desta feita, salientamos com Brito (2007)11 que há elementos da administração 

em geral que, embora apropriados pela administração empresarial, são do domínio 

de todas as organizações e instituições, posto que pertencem à administração em 

geral. 

Os primeiros estudos científicos sobre administração (Administração 

Científica) surgem com Taylor (1856–1915). Até então, os trabalhadores adquiriam 

os conhecimentos necessários ao desempenho de seu trabalho por meio da tradição 

oral. Assim, como não há uma doutrina administrativa consagrada, os métodos 

usados para administrar são aqueles considerados os melhores conforme o 

julgamento particular de cada um. Com o desenvolvimento da indústria mecanizada, 

Taylor (1986) estrutura um sistema de organização do trabalho, denominado 

“organização científica ou administrativa”, cujas características são: 

• o estudo dos movimentos e do tempo empregados na execução de cada 

tarefa; 

• a divisão do trabalho, para produzir mais e melhor com o mesmo esforço;  

• a decomposição da tarefa em movimentos elementares mais simples e, 

portanto, mais fáceis de serem realizados por um único trabalhador;  

• a especialização do homem pela repetição dos movimentos, o que torna o 

homem parte da máquina e desumaniza o trabalho; 

• a valorização da automatização, da submissão e da obediência a normas 

estabelecidas, em detrimento da iniciativa, da criatividade e da 

independência; 

                                                 
10 Anotações de aula. 
11 Anotações de aula. 
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• o favorecimento do individualismo e do controle no processo produtivo;  

• o distanciamento entre teoria e prática, entre planejamento e execução, uma 

vez que o planejamento, a decisão, a coordenação e o controle devem 

estar sob a responsabilidade de alguns e a execução das tarefas sob 

responsabilidade de outros. 

Segundo esse modelo, Taylor (1986, p. 24) define que planejar é “caracterizar 

qual o trabalho que deve ser feito, como deve ser feito esse trabalho, onde e por 

quem deverá ser executado e, finalmente, quando deverá ser feito”. Para tanto, são 
produzidos manuais de procedimentos, com detalhamento minucioso das 
tarefas, os quais, seguidos à risca, são considerados instrumentos para o 
sucesso do sistema. Busca-se eliminar o desperdício, a ociosidade operária e a 

redução dos custos da produção. 

Essa concepção de administração, concebida como científica, corresponde, 

portanto, à necessidade de racionalização (maior produção com menor esforço, 

diminuição de desperdícios relativos ao tempo, à matéria-prima e ao trabalho) do 

processo de trabalho, complexibilizado e diversificado pelo avanço da 

industrialização.  

Na produção artesanal, os artesãos, organizados em corporações de ofício e 

regidos por estatutos, tinham o domínio de todas as fases do processo de trabalho, 

desde sua elaboração até sua execução, ou seja, possuíam o domínio da ciência do 

trabalho.  

Com a industrialização, o processo produtivo adquiriu uma nova estrutura. Ao 

empregar a ciência no processo de trabalho, alienando-a do trabalhador, a divisão 

das tarefas, especialmente entre planejamento e execução, inaugurou a dissociação 

entre o trabalho intelectual e o manual. Essa complexidade do trabalho deu origem à 

figura do gerente e à organização racional dos processos produtivos, conforme se 

pode observar na definição de Braverman (1987, p. 103) sobre a administração 

científica taylorista: “todo possível trabalho cerebral deve ser banido da oficina e 

centrado no departamento de planejamento ou projeto”. Alguém planeja, para outro 

executar. 

Cria-se, assim, uma nova estrutura administrativa: na fábrica surgiam os 

departamentos de programação e controle de produção, tempos e métodos, controle 

de qualidade. À gerência científica caberia o planejar, programar as tarefas, avaliar e 

controlar a execução de todos os elementos do processo do trabalho, cujo resultado, 
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segundo Braverman (1987), seria a economia de tempo do trabalhador e o aumento 

da produtividade. 

Segundo Fayol (1975), é necessário defender a subordinação do trabalho 

pessoal ao coletivo. Baseadas em um conceito de administração com ênfase 
em prever, organizar, mandar, coordenar e fiscalizar, as formas dessa 
subordinação são: divisão do trabalho, disciplina, unidade de comando, 
direção centralizada e hierarquização. Com a Escola Clássica da Administração 

tem-se uma nova divisão do trabalho, em que uns organizam, comandam e 

controlam e outros executam tarefas individualmente. Essa divisão demanda uma 

hierarquização na organização do trabalho, bem como uma definição dos diferentes 

papéis e funções a serem executados na empresa, cujas regras e normas também 

são previamente definidos. Isso significou a burocratização da atividade 

administrativa, ou seja, sua organização racional.  
O modelo burocrático foi profundamente estudado e analisado em todas as 

suas características por Max Weber. Lakatos (1997, p. 80) afirma que: 

 
Para Weber, no capitalismo moderno, a burocracia está baseada na razão e 
no direito, tendo emergido de forma hegemônica com o surgimento do 
Estado Moderno; ele é, assim, uma organização burocrática, constituída de 
uma elite dirigente de um funcionalista civil e militar, dotada de poder para 
legislar e tributar, detendo o poder emanado das máquinas (meios de 
produção) e garantindo a apropriação do excedente. 
 
 

  Conforme Carvalho (2005, p. 42), “no seu estudo sobre a burocracia Weber 

procurou identificar as principais características dos sistemas modernos de 

administração. A administração burocrática, segundo ele, é compreendida como 

um tipo de poder, institucionalizado e oficializado, cuja legitimidade baseia-se em 

normas e regulamentos racionalmente definidos e previamente estabelecidos. É 

uma estrutura/organização racional em que a divisão do trabalho e a programação 

sistemática do trabalho são pré-fixadas por regras e técnicas, havendo uma 

adequação dos meios aos objetivos/fins”. Ainda segundo esse autor, a 

burocratização exige a 
 
 
Formação profissional (treinamento especializado, concursos públicos para 
a ocupação de cargos), perspectiva de carreira, hierarquia funcional formal, 
clara definição das competências, progressão por tempo de serviço e 
eficiência, separação entre administração e propriedade, impessoalidade, 
imparcialidade, eficiência técnica, objetividade, disciplina, controle rígido dos 
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processos de trabalho, divisão do trabalho baseada na especialização 
funcional, racionalidade, cálculo entre regras e resultados. (p. 43) 

 

 Essa organização produtiva desencadeia um dos principais conflitos da era 

industrial: a incompatibilidade entre os objetivos organizacionais das empresas e os 

objetivos pessoais dos empregados. Ou seja, tensões relacionadas à motivação e à 

satisfação pessoal geram o descontentamento do trabalhador, alertando para a 

necessidade de se dar atenção a esses sinais.  

Diante da necessidade de sobrevivência financeira e garantia de lucros, a 

Escola de Relações Humanas, fundamentada nos estudos de Elton Mayo (1880–

1949), constitui um novo paradigma de organização, embasado, principalmente, na 

Psicologia e na Sociologia. Bobbio (1995) nos revela que esse novo paradigma da 

administração introduz a preocupação com a dimensão social do trabalho e com um 

enfoque mais humanístico na organização do trabalho. Buscam-se levar em conta 

os comportamentos, atitudes e necessidades psicológicas dos empregados (como, 

por exemplo, segurança, aprovação social, prestígio e autorrealização) e as relações 

humanas no interior das organizações, de forma a conciliar e harmonizar as relações 

e neutralizar os conflitos entre os grupos. Segundo Fonseca (1999, p. 42), “o conflito 

é resolvido via soluções pessoais”, ou administrativas, “nunca considerando a 

questão fundamental: totalidade social e suas contradições a nível político-

econômico”. 

Dessa perspectiva, surge um conceito de administração em que a liderança 

deve ser capaz de promover a harmonia da organização, de modo a alcançar maior 

produtividade. Conferindo à administração um caráter aparente de participação dos 

trabalhadores na tomada de decisão e de cooperação, eles são mobilizados à 

obediência das ordens do chefe sem que se percebam comandados. Nesse sentido, 

apesar da aparência democrática dos processos, a participação funciona como um 

mecanismo indireto de regulação do comportamento e de subordinação dos 

trabalhadores aos interesses do capital, ao mesmo tempo em que dissimula o 

controle por parte da administração.  

Assim, a Escola das Relações Humanas não se opõe à Escola Clássica 

quanto à organização do trabalho propriamente dito, mas acrescenta-lhe “o princípio 

da delegação de responsabilidades, da descentralização como uma estratégia de 

motivação do trabalhador, obtendo mediante seu envolvimento uma participação 

mais produtiva” (FÉLIX, 1984, p. 57). 
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A partir da década de 50, surge a teoria comportamental, cuja função é 

regular o comportamento segundo os critérios de eficiência e eficácia.  Na 

perspectiva dessa escola, “a organização é considerada como um sistema, cuja 

composição resulta da coordenação e da interação dos diferentes subsistemas; para 

que sejam tomadas as decisões adequadas, é necessário entrelaçar todos os 

fatores possíveis da organização”, ou seja, de seus “fluxos de informação, de 

material, de capital, de mão-de-obra, de equipamentos” (FÉLIX, 1984, p. 55). 

Essa teoria é influenciada pelos códigos de conduta grupal, pela psicologia 

social, pelo sistema de comunicação, pela tomada de decisão, pela tecnologia da 

informação e pela abordagem sistêmica. 

Pode-se perceber que as concepções de administração, aqui expostas, 

influenciam outras organizações, inclusive a escola. A esse respeito, Paro (1986, p. 

11) afirma: 

 
[...] embora adaptados a cada situação específica, os métodos e técnicas 
administrativas utilizados nas mais diversas organizações são todos 
semelhantes entre si, na medida em que se baseiam nos mesmos princípios 
gerais da Administração. 
 
 

 Assim, a administração e a organização escolar recebem influências das 

teorias e práticas da administração empresarial. A escola é organizada com base na 

hierarquia dos cargos e funções (direção, supervisão e orientação), em normas 

disciplinares e regulamentos impessoais, na centralização das decisões e na tomada 

de decisão. Os planos de ação partem de cima para baixo, não cabendo aos 

comandados discuti-los e sim executá-los. O enfoque comportamental, a 

interação/compatibilização entre a dimensão individual e institucional e a teoria do 

sistema também influenciam a administração dos sistemas de ensino. 

Vale ressaltar que as características centrais da organização taylorista 

mantêm-se no fordismo, com a diferença de que Henri Ford introduz a esteira 

rolante no processo de produção, combinando-a com operações extremamente 

parceladas dos trabalhadores. Com a introdução da linha de montagem, a produção 

em série torna-se a forma de atender ao aumento do mercado de bens de consumo 

de massa e à ampliação das margens de lucro das empresas comprimidas pela 

concorrência. Sobre isso, Fleury e Vargas (1983, p. 26) dizem que: 
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[...] as peças se deslocavam automaticamente e ininterruptamente, suprindo 
o trabalho de todos os homens na produção, sem esperas nem paradas. Ao 
operário só lhe restava seguir essas cadências, fixo no seu posto de 
trabalho, e alimentando continuamente de novos materiais que sofreram a 
ação de seus membros. A linha de montagem torna-se, assim, notável 
instrumento de intensificação do trabalho. 
 
 

No livro Administração Industrial e Geral, escrito em 1916, com o objetivo de 

dinamizar a divisão do trabalho, controlando-o em todos os níveis da organização da 

empresa, desde o planejamento do processo de produção até sua execução, Fayol 

estabelece os princípios básicos da administração e da gerência de empresas, 

sejam elas industriais, comerciais, políticas, militares ou de qualquer outro tipo. São 

eles: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de 

comando, unidade de direção, subordinação do interesse particular ao interesse 

geral, remuneração - adequada às capacidades, centralização hierárquica, ordem, 

equidade, estabilidade do quadro de pessoal, iniciativa, união de pessoal (espírito de 

solidariedade e lealdade) (FAYOL, 1975, p. 34). 

Ao considerar que a organização empresarial deve se basear na divisão do 

trabalho e na especialização do operário, Fayol (1975, p. 93) continua a tradição de 

Taylor, mas acrescenta elementos diferentes. Por exemplo, afirma que toda 

administração significa previsão, organização, unidade de mando, coordenação, 

controle (1975, p. 93), enfatizando, dessa forma, o comando burocrático e 
centralizado nas estruturas organizacionais, sejam públicas ou privadas. 
Também simplifica o fluxo horizontal do processo de produção, propondo uma 

organização linear e centralizada.  
Autoridade, para Fayol (1975), significa direito de mando e responsabilidade, 

no sentido de dever, de atividade e de atribuição. Estes princípios caracterizam o 

modelo organizacional e de funcionamento das empresas capitalistas, ou seja, 

compõem uma estrutura hierárquica em que predomina a unidade de mando e em 

que o processo produtivo (assentado na divisão do trabalho e na especialização das 

tarefas) se mantém subordinado ao controle do capital. Perdendo cada vez mais sua 

autonomia, os trabalhadores tiveram que se adequar ao ritmo das máquinas, à 

hierarquia burocrática e às decisões centralizadas. 

A organização dos processos de trabalho no âmbito interno das empresas, 

segundo Fayol (1975), solicita uma grande quantidade de trabalhadores reunidos 

num mesmo local, onde cada um deveria se especializar em uma única tarefa. O 
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princípio produtivo da rigorosa divisão, especialização e padronização do trabalho, 

de uma tecnologia de base rígida e relativamente estável e de uma divisão entre 

pensamento e ação, demanda habilidades específicas e comportamentos 

operacionais predeterminados e com pouca variação. Assim, o trabalhador 

qualificado seria aquele que executasse tarefas manuais singulares com habilidade, 

precisão e rapidez. 

O desafio era acostumar/disciplinar a força de trabalho aos sistemas de 

trabalho padronizados e rotinizados. Assim, à educação caberia formar o novo tipo 

de trabalhador, dotá-lo dos comportamentos necessários às novas condições da 

produção. A esse respeito, Kuenzer (2000, p. 36) aponta que: 

 
[...] Compreender os movimentos necessários a cada operação, memorizá-
los e repeti-los ao longo do tempo não exige outra formação escolar e 
profissional a não ser o desenvolvimento da capacidade de memorizar 
conhecimentos e repetir procedimentos em uma determinada seqüência. 

 

 

 Evidentemente, ao lado de funções que exigiam habilidades meramente 

físicas existiam também funções que demandavam trabalhadores com patamares 

mais elevados de qualificação e instrução. 

Os princípios taylorista e fordista extrapolaram os domínios das fábricas para 

invadir e estruturar outras dimensões da vida social, influenciando também as 

formas de organização e administração educativas, caracterizando o que Lima 

(1994) denomina de “taylorização” do trabalho educativo. Porém, a organização 

escolar, ao responder às demandas do mundo do trabalho e da vida social, 

apresenta elementos comuns às grandes empresas burocráticas: rigidez das leis e 

dos regulamentos escritos a serem adotados em todas as escolas; hierarquia da 

autoridade; centralização do poder; racionalização; parcelamento do trabalho 

pedagógico; especialização e divisão de funções entre planejamento e execução.  

Incumbindo os especialistas do planejamento racional do trabalho 

educacional, os quais “pensam, programam e supervisionam a decodificação da 

programação preestabelecida”, Frigotto (1984, p. 169) afirma que se atribui ao 

professor a tarefa de executar em sala de aula os planejamentos previamente 

formulados, cujos conteúdos são selecionados e organizados sequencialmente e os 

critérios de avaliação definidos. Com a divisão dos alunos em “classes”, há uma 
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seriação do espaço, do tempo (horários detalhados) e dos saberes 

(compartimentação das matérias). De acordo com Barroso (2001, p. 98): 

 
A classe, que era inicialmente uma simples divisão de alunos, transforma-se 
progressivamente num “padrão” organizativo para departamentalizar o 
serviço dos professores e o próprio espaço escolar. Simultaneamente, 
adquire o valor de “medida” na progressão dos alunos (passar de “classe”) e 
na divisão temporal do percurso escolar (o termo “classe” vai-se tornando 
sinônimo de “ano” de escolaridade). 
 
 

 A “administração escolar” tradicional, que antes ignorava os princípios 

fundamentais da administração, segundo Teixeira (2003, p. 24),  

 
transformara a escola num contexto doméstico, no qual o quadro de 
referências é a família; a racionalidade se faz com base nos laços pessoais; 
os aspectos mais visados refletem as relações familiares; a figura do 
professor é representada como pai/mãe/amigo; e o aluno é visto como 
filho/amigo. 
 
 

cede espaço para uma nova perspectiva de administração escolar de base rígida, 

centralizada, burocrática e formal.  A esse respeito, Teixeira (2003, p. 100) afirma 

ainda que: 
A tendência conservadora firma raízes no modelo tradicional de 
organização escolar, burocrática, hierarquizada, rígida e formal. Tendência 
que busca manter um formato de organização escolar, decidido fora da 
escola e imposto por meio de preceitos legalmente instituídos e que devem 
ser fielmente observados por seus profissionais. Esse modelo cultiva a 
obediência às normas e ao formalismo, valoriza o cumprimento do dever, o 
zelo no desenvolvimento ao trabalho, mais que a competência e o 
aperfeiçoamento profissional. 

 

 Nessa visão “taylorizada” da educação, a organização pedagógica também 

passa a ser regida pelos princípios da divisão do trabalho. As propostas curriculares 

caracterizam-se por uma organização rígida e fragmentada das áreas de conteúdo, 

tanto no que diz respeito à seleção dos assuntos quanto aos sequenciamentos intra 

e extradisciplinares. Nelas se enfatiza a repetição mecânica das tarefas 

padronizadas, com a expectativa de que, por meio da repetição e da memorização, 

se atinja uma uniformidade de respostas e uma padronização de procedimentos. 

Desse ponto de vista, o produto é resultado da forma como foi organizado o 

processo, assim o critério de efetividade da administração da educação parece 

consistir na capacidade de se produzir a solução ou resposta desejada. 
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A crise do taylorismo e fordismo iniciada nos anos setenta é acompanhada da 

necessidade de uma reestruturação produtiva. O pós-taylorismo/fordismo 

caracteriza, então, uma nova forma de regulação (novas formas de gerência e 

contrato de trabalho) e configuração das relações de trabalho, correspondendo à 

globalização da economia e à reengenharia da produção, responsáveis pelo novo 

padrão de acumulação capitalista – a acumulação flexível, que segundo Harvey 

(2000, p. 140), “se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo”. 

Os processos de produção de base rígida, operando em imensas linhas de 

montagem, com grandes estoques de produtos duráveis, envolvendo uma intensa 

potenciação do trabalho manual e desenvolvendo-se numa lógica de adestramento, 

vão dando lugar aos processos de base modular (ilhas de produção isoladas) e de 

processos flexíveis (horários flexíveis, trabalho domiciliar, trabalho por tarefas). 

Sendo todas as etapas e esferas da produção fragmentadas e dispersas, ocorre o 

desmantelamento das linhas de montagem e a introdução de constantes inovações. 

Conforme Sennett (2000, p. 9), nos setores dinâmicos da economia a ênfase 

na flexibilidade muda o próprio significado do trabalho:  

 
[...] atacam-se as formas rígidas de burocracia e também os males da rotina 
cega. Pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, estejam abertos a 
mudanças em curto prazo, assumam riscos continuamente, dependam cada 
vez menos de leis e procedimentos formais. 
 
 
 

Conforme Sennett (2000), são introduzidas novas formas de organização do 

processo de trabalho, como o just in time (em vez da produção em larga escala, 

ocorre a produção de estoques mínimos. Procura-se colocar com maior rapidez 

produtos variados no mercado, atendendo às demandas do consumo) e o Cinco S 

(do japonês, Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke, que significam, 

respectivamente, senso de seleção, ordenação, limpeza, higiene e autodisciplina. 

Tais iniciativas podem ser percebidas nos apelos à economia de tempo, de 

materiais, de energia elétrica, o que em última instância significa apelar para que o 

próprio trabalhador se autorresponsabilize pelas condições necessárias à 

exploração de seu trabalho). 

 Dentre os muitos efeitos provocados por essas mudanças, os mais evidentes 

são o desmantelamento das estruturas burocráticas e a adoção de novos 
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procedimentos de gerenciamento. Com a descentralização, o desaparecimento da 

figura do supervisor e a adoção do modelo de organização cooperativa e discursiva, 

envolvendo a participação dos trabalhadores na tomada de decisões, tornam 

possível às pessoas ter maior controle sobre suas atividades. O princípio 

fundamental é o da “autorregulação”, ou seja, ao trabalhador é atribuída maior 

responsabilidade pelo controle do seu próprio trabalho.  

A burocracia, que auxiliou o desenvolvimento da produção no taylorismo e 

fordismo, tornou-se um empecilho para a viabilização de respostas às rápidas 

mudanças científico-tecnológicas e às exigências frenéticas do mercado; por isso, 

para que o sistema produtivo voltasse a funcionar de maneira eficiente, foi 

necessário pensar em uma nova forma de administração. A autoridade burocrática 

foi então substituída pela autonomia democrática e por um novo perfil de gestor: 

alguém que coordena a tomada de decisões nas próprias equipes de trabalho. 

Assim, a crise dos anos 80-90 representa não apenas a falência de um 

modelo de crescimento industrial fundado na produção de massa, mas, sobretudo, o 

prenúncio de que a sua superação estaria vinculada à adoção de um novo 

paradigma tecnológico organizacional e de gestão do trabalho, inclusive no âmbito 

educacional. Entretanto, parece que a escola, no seu cotidiano, ainda tem como 

seus os parâmetros da escola clássica de administração. 

Em sua trajetória, ao alterar sua produção, o capitalismo altera também as 

funções dos homens que dela participam. As exigências de globalização, inovação e 

competitividade entre as empresas, em vez do trabalhador parcial, excessivamente 

especializado, com conhecimentos fragmentados e dirigidos para ocupações bem 

definidas, compõem um novo perfil, cujas habilidades e capacidades intelectuais lhe 

possibilitam adaptar-se à produção flexível. Barroso (2001) sinaliza que dentre as 

novas competências estão:   

  capacidade de abstração, seleção, interpretação e processamento de 

informações;  

  autonomia intelectual, moral e ética; atenção e responsabilidade; capacidade 

de comunicação;  

  capacidade de identificar e resolver com agilidade problemas decorrentes da 

própria variabilidade e dos imprevistos produtivos; criatividade;  

  inteligência, capacidade de adquirir visão de conjunto do processo produtivo;  
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  capacidade de assumir múltiplos papéis; flexibilidade para se adaptar às 

novas situações;  

  capacidade de gerar resultados; busca de aperfeiçoamento contínuo; 

autodisciplina; capacidade de trabalho em equipe e de liderança. 

Todas essas habilidades passam a ser consideradas, pelos homens de 

negócio, mais importantes do que o simples adestramento para os postos de 

trabalho. Ao mesmo tempo, passam a fazer a diferença numa sociedade de base 

cada vez mais automatizada, competitiva, flexibilizada, cujo tempo de produção e de 

consumo é cada vez mais acelerado, em que a mão de obra se torna desqualificada 

e obsoleta rapidamente e que, em face das novas exigências do trabalho, sua 

requalificação se torna cada vez mais urgente. 

Os processos de trabalho flexíveis e automatizados demandam 

conhecimentos mais abrangentes, como: maior apropriação de conhecimentos 

científicos e tecnológicos e de capacitação teórica, conhecimentos da língua 

portuguesa, de língua(s) estrangeira(s), matemática e conhecimentos básicos da 

ciência e humanidades (literatura, história, arte, ciências sociais e filosofia). O 

mercado volta sua atenção para a escola, à qual se atribui a função de formar a 

futura mão-de-obra ou “cabeça-de-obra” (BRITO, 200712). 

A partir disso, saber do trabalhador passa a ser visto como estratégico para o 

aumento da produtividade e competitividade entre as empresas. Dessa forma, ao se 

definir a necessidade do investimento na ampliação do conhecimento, retoma-se a 

teoria do “capital humano13”. 

A expectativa de tornar o sistema educacional mais eficiente é acompanhada 

de crescentes críticas à centralização administrativa e pedagógica. Ganham força 

cada vez maior as propostas de democratização e descentralização, as quais não se 

                                                 
12 Anotações de aula. 

13 O conceito, segundo Paiva (2001)  foi desenvolvido e popularizado por Gary Becker e retomado, 
nos anos 1980, pelos organismos multilaterais mais diretamente vinculados ao pensamento 
neoliberal, na área educacional, no contexto das demandas resultantes da reestruturação produtiva. 
Deriva dos conceitos de capital fixo (maquinaria) e capital variável (salários). O "capital humano" 
(capital incorporado aos seres humanos, especialmente na forma de saúde e educação) seria o 
componente explicativo fundamental do desenvolvimento econômico desigual entre países. 
Entretanto, a ideia de aplicar o conceito "capital" a seres humanos, no sentido de transformar pessoas 
em capital para as empresas, contraria frontalmente o pensamento humanista que marcou a 
esquerda no pós-guerra.  
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caracterizam como iniciativas locais, mas expressam uma tendência mundial de 

redefinição da gestão e da política educacional. 

Em vez de uma organização escolar assentada na burocratização, 

racionalização e centralização pedagógica, qualificada como gigantesca, inflexível, 

irracional, incoerente, ineficaz e ineficiente, são propostas estruturas organizacionais 

mais flexíveis e democráticas, livres das velhas amarras e da concepção de gestão 

anterior. Isso se torna evidente nos comentários de Barroso (2001, p. 30-31):  
 

Torna-se necessário adaptar, de maneira clara, o princípio de diversidade 
inflexibilidade de “modelos” de gestão escolar [...]. Esta flexibilidade é 
necessária para permitir margens de ajustamento nas práticas de gestão e 
faz parte do próprio conceito de autonomia, enquanto modo de auto-
governo.  
 
 

 De acordo com esse autor (2000, p. 27), os cinco princípios da autonomia na 

gestão escolar, da qualidade e da eficiência da educação são: “legitimidade, 

participação, liderança, qualificação, flexibilidade”. Princípios estes que 

consideramos não estar muito distantes dos programas e métodos da organização e 

da administração empresarial atual, o que mostra a relação umbilical entre a gestão 

empresarial e a gestão da escola, com suas especificidades, como alertam os 

autores Paro, Brito e outros. 

No que diz respeito à gestão, a lógica empresarial atual é de que o 

gerenciamento e a liderança são as chaves para a vantagem competitiva, o que 

caracteriza a gerência centralizadora/autoritária como algo do passado. Para se 

adaptar à concorrência acirrada e às mudanças constantes no processo produtivo, a 

gestão administrativa passa a se apoiar em novos valores, dentre os quais o de que 

a empresa deve ser comandada pela participação e pelo compartilhamento das 

responsabilidades e do poder. 

Em relação à educação, com a descentralização operacional, aumentam as 

responsabilidades da escola. A efetividade da administração escolar passa a ser 

concebida como resultado da democratização dos processos administrativos. Ou 

seja, quanto mais solidária, participativa e democrática, mais eficiente é considerada 

a gestão. Na escola, do mesmo modo que na empresa, o administrador terá que 

assumir um novo papel, terá de coordenar os diferentes componentes do sistema 

educacional na tomada de decisões conjuntas. Ele se torna o elemento fundamental 
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do processo participativo no interior da escola e na sua integração com a 

comunidade. 

Temos observado que, no fazer cotidiano, a gestão do ensino público ainda 

está associada ao controle das ações de outros, predominando os modelos 

tradicionais em que a administração é consolidada a partir de uma estrutura 

hierarquizada e burocrática de Estado, com um caráter centralizador e autoritário. 

Dessa forma, administrar, na maioria das vezes, ainda é confundido com mandar, 

determinar, impor, ordenar. 

No entanto, segundo Paro (1990), o caráter essencial da administração é o de 

mediação na busca de objetivos, ou seja, a administração é a “utilização racional de 

recursos para a realização de determinados fins” (Ibid, p. 18). Esta concepção de 

administração induz-nos a identificar como não administrativas todas aquelas 

medidas ou atividades que, perdendo de vista o fim para o qual foram pensadas, 

constroem-se como fins em si mesmas, perdendo-se em práticas burocratizadas. 

Assim, a administração, não sendo um fim em si, pode se articular com uma 

variedade infinita de objetivos, o que permite que ela não esteja necessariamente 

relacionada com autoritarismo e centralização/controle das ações e, sim, com a 

democratização da gestão do sistema escolar. 

Na sociedade atual, especialmente a partir dos anos 80, a importância da 

democracia se ampliou em razão, por um lado, do processo de redemocratização 

política do país, com o fim da ditadura militar, e, por outro, da origem de novas 

abordagens administrativas com enfoques mais descentralizados e participativos, 

que surgem em resposta à nova crise do capital. Esses aspectos, por sua vez, não 

deixaram de influenciar os debates educacionais. 

No entanto, cabe ressaltar que a democracia, em nossa sociedade, não 

possui um sentido único, mas se reveste de diferentes conotações. Importa destacar 

duas concepções consideradas principais, devido ao seu teor e à sua influência na 

formulação das políticas educativas atuais, mesmo que geradoras de concepções 

opostas.  

Para Coutinho (2000, p. 20), democracia é o “regime que assegura a 

igualdade, a participação coletiva de todos na apropriação dos bens coletivamente 

criados”. Na perspectiva desse autor, democracia implica não apenas igualdade 

política, mas também igualdade de condições de vida para todos. Nestes termos, a 

participação e o exercício da cidadania no campo educacional, e mais 
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especificamente na gestão da escola, “estão ligados a um processo mais amplo de 

extensão da cidadania social à cidadania educacional, e, portanto, ligado à sua 

função social” (FONSECA, 1994, p. 84). 

Dessa forma, a democratização da escola não é uma via de mão única. 

Existem várias alternativas para sua implementação, resultantes dos embates e das 

várias possibilidades políticas desencadeadas coletivamente pelos diferentes atores 

em cada unidade escolar, em especial pelo gestor escolar. 

Pensar a democratização da gestão educacional implica compreender a 

cultura e o clima escolar, pois, segundo Brito (1998, p. 149), essa democratização “é 

ambígua, possui um caráter contraditório. Assim, ela tanto traz elementos que 

forçam a inovação, quanto elementos que pressionam pela conservação, 

dependendo da correlação de forças atuantes”, por isso é importante também 

articular suas determinações históricas, políticas e sociais, o que significa 

especialmente entender as diferentes concepções de “gestão democrática”. 

Essas diferentes concepções, de um lado, estão associadas ao rompimento 

do modelo autoritário, burocratizado e centralizador e à possibilidade de maior 

participação de todos, desde que todas as ações estejam intimamente articuladas ao 

compromisso sociopolítico com os interesses coletivos. Expressam e favorecem as 

ampliações da compreensão do mundo, de si mesmo, dos outros e das relações 

sociais, essenciais para a construção coletiva de um projeto de escola. 

De outro lado, encontramos uma posição manifestada nas políticas oficiais e 

que também se intitula “democrática”, cujas bases se encontram nas mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho, especialmente a partir dos anos 90. Nesse 

momento, configuram-se novos modelos de organização e gestão dos processos 

produtivos, de bases mais flexíveis correspondentes ao novo modelo de acumulação 

do capital, denominado pós-fordismo. 

Nessa perspectiva, a escola vem sendo gerenciada como empresa, 

correspondendo às novas exigências do mercado. O gestor escolar, em especial o 

da escola pública, se vê incumbido, em sua função, de atividades que retratam 

claramente os princípios da reengenharia do modo de produção, ou seja, o da 

multifuncionalidade, autonomia, criatividade, autocontrole e flexibilização. Nesses 

termos, segundo Carvalho (2005, p. 163), as políticas públicas, acompanhando as 

mudanças ocorridas na gestão empresarial, passam a implementar as reformas 
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administrativas do setor educacional com base nos novos paradigmas e conferem 

ao administrador escolar uma importância estratégica.  

A descentralização operacional aumentou as responsabilidades da escola, 

levando seu gestor a se defrontar com novos desafios e a assumir o novo papel de 

coordenar a ação dos diferentes componentes do sistema educacional na tomada de 

decisões conjuntas, a estimular o trabalho em equipe e as dinâmicas de trabalho 

identificadas por cada escola e resolver seus problemas de forma autônoma, para 

melhorar as condições da escola, especialmente materiais. O gestor escolar se 

torna, portanto, o elemento central e fundamental para o encaminhamento do 

processo participativo no interior da escola e para sua integração com a 

comunidade. 

No atual modelo de gestão, tende-se a atribuir uma maior importância à figura 

do gestor, visto como “liderança empreendedora”. Ele passa a ser valorizado por sua 

capacidade de influenciar, motivar, identificar e resolver problemas, partilhar 

informações, desenvolver e manter um sentido de comunidade na escola, estimular 

o trabalho em equipe, compartilhar responsabilidades e poder, tomar decisões 

conjuntas (CARVALHO, 2005). 

Para isso, é necessário que o gestor tenha entendimento e compreensão da 

dicotomia entre o discurso e a ação que tem permeado a gestão democrática das 

escolas públicas estaduais. Mais do que isso, precisa entender que democracia só 

se efetiva por ações e relações que se dão na realidade concreta, em que a 

coerência democrática entre o discurso e a prática é um aspecto fundamental. A 

participação não depende de alguém que proporciona abertura ou permite sua 

manifestação. Democracia não se concede, conquista-se, realiza-se. (HORA, 1994, 

p. 133).  
Se considerarmos a definição de Paro (1990, p. 18) de que a administração é 

a “utilização racional de recursos para a realização de determinados fins”, cabe 

perguntar a que fins deve servir a gestão democrática. A resposta a esta questão 

incluiria aspectos muito mais amplos do que os escolares, ou seja, implica interrogar 

qual é o tipo de sociedade que desejamos. Nesse sentido, considerando que a 

gestão da escola, por se configurar como um ato político, requer sempre uma 

tomada de posição política (DOURADO, 2007). Entendemos, como o autor, que o 

gestor escolar não pode se esquivar desse desafio, já que suas ações resultarão do 

posicionamento que ele assume. 
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A partir do final dos anos 80, a gestão democrática foi instituída por alguns 

municípios e Estados da Federação, por meio da criação dos conselhos 

deliberativos, eleição para diretores e da possibilidade de construção do projeto 

político-pedagógico. Em decorrência disso, houve uma grande valorização da figura 

do gestor escolar e, ao mesmo tempo, a preocupação com sua capacitação 

profissional. A finalidade é que ele correspondesse à forma de “gerir” o bem público 

numa perspectiva de “descentralização”, “autonomia” e “democratização”. 

Nossa Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, traz em 

seu Art. 206 oito princípios como base da educação brasileira. Entre estes, seu 

inciso VI determina que o ensino deverá acontecer sobre a perspectiva da “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei”. A gestão democrática da escola 

pública, entendida como sinônimo de participação da comunidade, autonomia e 

descentralização administrativa, vem ganhando ênfase nas políticas educacionais 

encaminhadas no Brasil, a partir da década de 90, especialmente com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96. Propõe-se como 

principais instrumentos de gestão escolar democrática a criação dos Conselhos e 

Grêmios Estudantis, a elaboração do Projeto Político-Pedagógico no âmbito interno, 

a escolha direta de diretores, dentre outros. 

Para Lück (2010), o novo conceito de gestão educacional supera o paradigma 

positivista da administração escolar, cujo enfoque dá-se em uma fundamentação 

teórica normativa por polarizações; certo/errado; perfeito/imperfeito; 

produto/processo etc. Ou seja, Lück (2010, p. 36) afirma que “administrar 

corresponderia a comandar e controlar, mediante uma visão objetiva de quem atua 

sobre a unidade e nela intervém de maneira distanciada, até mesmo para manter 

essa objetividade e a própria autoridade funcional”. 

A partir dos anos 90, o termo administração foi substituído pelo termo gestão. 

Essa substituição não significa uma mera mudança terminológica, mas uma 

alteração conceitual ou mesmo paradigmática que tem sido alvo de muitas 

controvérsias. Para alguns, esse processo se relaciona com a transposição do 

conceito do campo empresarial para o campo educacional, a fim de submeter a 

administração da educação à lógica de mercado. Para outros, o novo conceito de 

gestão ultrapassa o de administração, uma vez que envolve a participação da 

comunidade nas decisões que são tomadas na escola (LÜCK, 2000). 
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Outros, ainda, entendem que o conceito de administração é mais amplo, já 

que é “utilizado num sentido genérico e global que abrange a política educativa”, ao 

passo que o termo “gestão escolar” refere-se a uma “função executiva destinada a 

pôr em prática as políticas previamente definidas” (BARROSO, 2001, p. 10). 

Importa, contudo, assinalar que, mais do que saber qual é a “melhor” 

designação, o que está em causa é que essa alteração sinaliza para o surgimento 

de uma concepção de gestão, na qual o papel do gestor é redefinido. A gestão 

passa a ser sinônimo de ambiente autônomo e participativo, o que implica trabalho 

coletivo e compartilhado por várias pessoas para atingir objetivos comuns. 

No que diz respeito ao papel do diretor, este deixa de ser alguém que tem a 

função de fiscalizar e controlar, que centraliza em si as decisões, para ser “[...] um 

gestor da dinâmica social, um mobilizador, um orquestrador de atores, um 

articulador da diversidade para dar unidade e consistência, na construção do 

ambiente educacional [...]” (LÜCK, 2000, p. 16). Em sintonia a essa ideia Libâneo 

(2003, p. 335) “[...] o diretor coordena [...] delega aos membros da equipe escolar, 

conforme suas atribuições específicas, as responsabilidades decorrentes das 

decisões, acompanha o desenvolvimento das ações submete à avaliação da equipe 

o desenvolvimento das decisões tomadas coletivamente”.  

Coloca-se a necessidade de que o corpo diretivo (os gestores) assuma novas 

competências, a fim de discernir, conhecer e gerir com sabedoria a nova escola do 

conhecimento. Pazeto (2000, p. 163) afirma que: “a gestão é aqui entendida como a 

coordenação de propósitos, ações e recursos que uma instituição empreende para 

alcançar objetivos institucionais e sociais propostos”. No mesmo artigo, Pazeto 

(2000, p.165) afirma que: ”o conceito de gestão traz consigo a idéia de coordenação 

e de participação, ao invés de centralização e controle”. Assim, há grandes desafios 

s serem enfrentados para qualificar o novo gestor. Cabe ao gestor educacional 

compreender as dinâmicas e conflitos das relações pessoais do grupo por ele 

gerenciado. Deve o gestor compreender, ainda, que a organização escolar é uma 

entidade viva e dinâmica, onde as mudanças e transformações são salutares e as 

alterações de atitudes devem estar presentes.  

Podemos perceber que, tanto na conceituação formulada por Pazeto (2000), 

quanto na de Lück, o pano de fundo da gestão educacional, adequada às novas 

necessidades sociais, objetiva fundamentalmente o adquirir uma nova atitude frente 

ao mundo e junto com esta a adoção de conceitos e práticas interativas que 
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permitam o estabelecimento de sinergias; haja vista que, segundo Pazeto (2000), as 

organizações têm vida, desenvolvendo e realizando seus objetivos, apenas 

mediante a participação conjunta de seus profissionais e usuários, de modo 

sinérgico.                         

Portanto, cabe ao gestor educacional a responsabilidade de articular as 

sinergias com competência e empreendedorismo, a fim de promover a mobilidade 

contínua dos parceiros do processo educativo, sejam eles, professores, funcionários, 

alunos ou mesmo a comunidade, em busca de promover o compartilhamento dos 

conhecimentos, orientado para a obtenção de resultados eficientes. Ou como Lück 

(2010, p.27) expressa “a criação de ambientes participativos é, pois, uma condição 

básica da gestão democrática. Dela fazem parte uma visão de conjunto da escola e 

de sua responsabilidade social”. Fica sob a incumbência da gestão democrática 

educacional, rever o papel que até agora a Educação vem desempenhando, 

colocando-a à serviço da elaboração e difusão do conhecimento, cuja realidade, 

segundo Kosik (1969, p.18),  “pode ser mudada só porque e só na  medida que nós 

mesmos a produzirmos, e na medida em que saibamos que é produzida por nós”. 

 
1.4 Gestão Escolar: mais que conceito, uma postura pedagógica 

 
Nos discursos, dos profissionais que vivenciam o cotidiano das escolas, dos 

representantes dos órgãos de ensino e da literatura educacional, é possível detectar, 

o uso do termo gestão em detrimento do termo administração. Porém, cumpre 

questionar se esta substituição não foi mesmo apenas terminológica ou se de fato 

acontece, concomitante a ela, a execução de novas posturas e valores no ambiente 

escolar. Silva Júnior (2004, p. 202) afirma que não é possível “[...] tentar estabelecer 

na literatura especializada em administração diferenças substantivas entre esse 

conceito e o de gestão [...]”; entretanto, o autor ressalta que é necessário “[...] refletir 

sobre as conseqüências práticas para administração escolar no Brasil e fora dele do 

quase abandono do conceito de administração escolar em favor do conceito de 

gestão escolar”. Silva Júnior (2004, p. 202) esclarece que: 

 
[...] Todo o arcabouço teórico da ‘ciência da administração’, se ela existir, foi 
construído tomando-se como referência empírica as situações das 
organizações privadas. E todo projeto ‘bem intencionado’ de conferir 
suporte científico à prática da administração pública pretende requalificá-la 
pela imposição de práticas da administração privada.  
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 O predomínio da noção de gestão sobre a de administração, para o autor, é 

resultado da influência dominante da administração empresarial em toda sociedade, 

que possibilita a circulação no espaço público, inclusive na escola, de termos como 

gestão. A boa gestão, neste entendimento, torna-se aquela que incorpora 

mecanismos testados e aprovados pela rigorosa competitividade empresarial, o que 

não conduz, obrigatoriamente, a uma mudança de comportamento e valores 

paralelamente a mudança terminológica. Ao importar práticas da administração 

privada, a administração pública, de acordo com Silva Júnior (2004, p. 202-203)  

 
[...] viabiliza a circulação no espaço público dos critérios, valores e interesses a 
que essas práticas se reportam. Com isso diluem-se fronteiras entre o sentido 
do público e o sentido do privado, em favor deste e em detrimento. 
 

A importação da administração privada para a administração pública, como 

por exemplo, por meio do predomínio da noção de gestão sobre a de administração, 

é inadequada e descaracteriza a especificidade da administração escolar, pois deste 

predomínio resulta a indução do significado de gestão como gestão empresarial, 

neste sentido é possível observar a “crescente mercadorização dos critérios de 

gestão educacional, com a prevalência da lógica do mercado educacional sobre a 

lógica do direito à educação [...]” (SILVA JÚNIOR, 2004, p. 199).  

Segundo o autor, a partir deste predomínio é possível identificar algumas 

conseqüências, tais como favorecer o fortalecimento interno da privatização dos 

sistemas e das unidades escolares; subordinação ao critério economicista; 

impregnação da lógica empresarial e conseqüente mercadorização da gestão 

educacional sem obrigar a utilização plena dos princípios empresariais. Não é difícil 

constatar essa observação ao se evidenciar, com a fala de Silva Júnior (2004, p. 

204), a: 
 

[...] fragmentação da jornada de trabalho docente com a conseqüente 
multiplicação dos locais de trabalho diários, o que dificilmente seria admitido 
na gestão de qualquer empresa de serviços no setor privado preocupada 
com a racionalização de suas atividades.  
 
 

 Em pesquisa realizada, Messas (2002) indica que houve, recentemente, a 

adoção de princípios, métodos e técnicas da administração empresarial nas políticas 

sociais públicas do Estado, que introduziu novos termos como gestão, liderança, 
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líder etc. Neste sentido, a autora vai ao encontro do pensamento de Silva Júnior 

(2004), ao considerar que a adoção de práticas da administração privada na 

administração pública possibilita a circulação de termos e valores da administração 

empresarial, tais como os citados pela autora. Compartilhando pensamento 

semelhante, Maia (2000, p. 50-51) ressalta que os valores do mercado propagam-se 

de forma implícita na gestão pública na forma de Programas como a Escola de 

Qualidade Total (EQT), que apresenta como alguns de seus objetivos 

 

[...] a gestão democrática ou por liderança da escola e das salas de aula; o 
diretor como líder da comunidade educativa; o professor como líder dos 
alunos; a escola como ambiente da satisfação das necessidades de seus 
membros; ensino baseado no aprendizado cooperativo; participação do 
aluno na avaliação de seu próprio trabalho; trabalho escolar de alta 
qualidade como produto de uma escola de qualidade. (p. 51) 
 

 

As provas nacionais podem ser consideradas um exemplo dos valores de 

mercado propagados na educação, uma vez que gera racionalidade e 

competitividade entre as escolas por melhores resultados nos exames. Ao contrário 

desta realidade, a escola não deveria estar subordinada ao mercado capitalista, mas 

sim utilizar esta relação, já existente, para fortalecer o ensino e tornar este mais 

democrático.    

A respeito do assunto, Paro (1990, p.138) afirmava, já na década de 1980, 

que “[...] Não há nada de estranho no fato de que o modo de produção capitalista se 

encontre presente na escola [...]”, pois “[...] na sociedade dominada pelo capital, as 

regras capitalistas vigentes na estrutura econômica tendem a se propagar por toda 

sociedade, perpassando as diversas instâncias do corpo social [...]”. No mundo 

dominado pelo capitalismo seria (para o autor), ingenuidade pensar que a escola 

não estaria também sob influência do capital, até porque a maioria da população 

acredita que quando bem aplicado e feito as devidas adequações para a unidade 

escolar, os métodos e técnicas da administração empresarial possibilitam resultados 

semelhantes aos alcançados pelas empresas, tais como maior produtividade, 

objetivos alcançados, prosperidade, melhores resultados etc. Torna-se relevante 

enfatizar que há diferenças entre o modelo empresarial e o modelo escolar uma vez 

que, segundo Maia (2000, p. 53):  
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[...] a organização escolar apresenta, por oposição a outras organizações, 
alguns elementos específicos. È o caso, por exemplo, dos objetivos, quase 
sempre mais difíceis de definir e menos consensuais do que em outras 
organizações, a existência da matéria prima humana que oferece outro 
caráter à escola, o fato dos professores terem a mesma formação dos 
outros integrantes da equipe escolar, a impossibilidade de se medir com 
precisão os resultados obtidos como se faz nas organizações empresariais, 
dentre outros.  

 

 Segundo Maia (2000, p. 53), os objetivos peculiares observados na escola, 

tais como a dificuldade em definir os objetivos, a imprecisão de mensurar resultados 

e, sobretudo, a matéria prima humana a ser trabalhada, tornam essa diferente da 

empresa em que a matéria prima possivelmente não gerará divergências, conflitos e 

não haverá construção de consensos e crescimento pessoal.  

Ao encontro deste pensamento, Paro (1990, p. 305) afirma que: 

 
[...] é necessário desmistificar o enorme equivoco que consiste em 
pretender aplicar, na escola, métodos e técnicas da empresa capitalista 
como se eles fossem neutros em si. O princípio básico da administração é a 
coerência entre meios e fins. Como os fins da empresa capitalista, por seu 
caráter de dominação, são, não apenas diversos, mas antagônicos aos fins 
de uma educação emancipadora, não é possível que os meios utilizados no 
primeiro caso possam ser transpostos acriticamente para a Remetendo-nos 
à história da Administração Escolar é possível encontrar pensamento 
semelhante em Querino Ribeiro (1968) no seu livro “Ensaio de uma teoria 
em Administração Escolar”, ao defender que é possível utilizar as técnicas 
comuns da administração independente de qual seja a organização, bem 
como defender que a escola é uma grande empresa. O autor possui como 
referencial teórico Taylor e Fayol, escola, sem comprometer 
irremediavelmente os fins humanos que aí se buscam.  

 

 Os autores citados indicam que há aspectos distintos entre a empresa e a 

escola e que é fundamental considerar as especificidades da segunda. Em relação à 

alteração terminológica, considera-se, com base no exposto, que ela pode ser mais 

um dos resultados da influência do mundo empresarial em toda sociedade, inclusive 

na escola.   

Ao pensar o termo administração relacionado a um processo mecânico e 

individual no qual o indivíduo toma decisões sem consultar nenhum membro da 

escola, é o termo gestão como aquele que proporciona a unidade escolar mais 

flexibilidade nas relações interpessoais e na tomada de decisão. Parece que a 

simples mudança terminológica proporcionaria à escola maior dinâmica e 

participação da sociedade nas questões educacionais. 
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Ao encontro deste pensamento, Lück (2000) afirma que o termo gestão 

possibilita superar o enfoque limitado de administração, de modo que os problemas 

educacionais são complexos e necessitam de visão global e abrangente, assim 

como ações articuladas, dinâmicas e participativas. Para a autora a mudança 

terminológica surge “[...] para representar novas idéias e estabelecer, na instituição, 

uma orientação transformadora, a partir da rede de relações que ocorrem, 

dialeticamente, no seu contexto interno e externo [...]” (LÜCK, 1998, p. 35).  

Visto isso, Lück (2000, p. 16), o conceito de gestão ultrapassa o de 

administração por  
[...] abranger uma série de concepções não abarcadas por este outro, 
podendo-se citar a democratização do processo de construção social da 
escola e realização de seu trabalho, mediante a organização de seu projeto 
político- pedagógico, o compartilhamento do poder realizado pela tomada 
de decisões de forma coletiva, a compreensão da questão dinâmica e 
conflitiva e contraditória das relações interpessoais da organização, o 
entendimento dessa organização como um entidade viva e dinâmica, 
demandando uma atuação especial da liderança e articulação, a 
compreensão de que a mudança de processos educacionais envolve 
mudanças nas relações sociais praticadas na escola e nos sistemas de 
ensino. 
 
 

 Lück (2000) defende que, paralelamente à adoção do termo gestão na 

legislação e nas organizações escolares, ocorre também a adoção de princípios e 

valores mais democráticos no ambiente escolar, conseqüentemente, há maior 

abertura à participação da comunidade escolar no cotidiano da escola, assim como 

possibilita uma visão mais abrangente dos problemas educacionais e da própria 

organização escolar. 

 
Sem essa orientação, todos os esforços e gastos são despendidos sem 
muito sucesso, mediante a atuação orientada por: a) adotarem perspectivas 
burocráticas, isoladas e eventuais; b) focalizarem projetos isolados, na 
busca de soluções tópicas e localizadas, e sem participação, na fase de 
planejamento, dos envolvidos na ação para implementá-los; c) enfatizarem 
a realização de atividades, sem orientação clara e empenho determinado 
pela realização de objetivos e promoção de resultados significativos. No 
entanto, estes aspectos, dentre outros, têm ocorrido na educação brasileira, 
evidenciando a falta de reconhecimento de que a realidade é dinâmica [...]. 
(LÜCK, 2000, p. 25) 
 
 

 Segundo Lück (2000), os princípios, atitudes e ações encontrados 

implicitamente no termo gestão possibilitam um cerceamento de ações mecânicas 

ou apenas burocráticas; da realização de atividades desprovidas de sentido e 

objetivos em comum; bem como de ações isoladas sem visão de conjunto. 
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Maia (2004) identifica que a fragilidade conceitual da gestão está nos artigos 

publicados, entre os anos de 1983-1986, que não se constatou a utilização do termo 

gestão, sendo que os textos publicados adotavam o termo administração da 

educação. A produção sobre gestão inicia-se “[...] em 1986, com a realização do 

Simpósio tendo a temática Democratização da educação e gestão democrática da 

educação [...]” (MAIA, 2004, p. 147). A partir desse momento, diferentes autores 

passam a utilizar concomitantemente os termos gestão e administração e emergem 

críticas sobre como vinha sendo concebida a administração, os autores ressaltam 

que era necessária a “ruptura com a prática administrativa, tendo em vista que uma 

gestão inovadora pressupõe uma administração mais participativa” (MAIA, 2004, p. 

147).  

Na análise empreendida, a pesquisa de Maia (2004, p. 157) revela que os 

autores  
 
[...] identificaram, sutilmente, a Administração com a centralização, com a 
ênfase na burocracia, relações antidemocráticas e a Gestão com práticas 
coletivas, relações horizontais e possibilidade de convivência democrática. 
Além disso, destacou-se, nos artigos sobre Gestão, que as abordagens 
presentes nos textos valorizaram o olhar para a escola nos seus aspectos 
contextuais e contingências, a necessidade de construção coletiva do 
projeto político pedagógico, a participação da comunidade desde a eleição 
dos diretores e o desenvolvimento de estudos que privilegiem processos 
específicos de implantação da participação.  
 
 

 Os gestores das escolas, como também no âmbito do governo, houve a 

alteração terminológica, principalmente na legislação do final da década de 1980 e 

início da década de 1990. Na Constituição Federal (1988), a gestão democrática é 

apontada como um dos princípios do ensino público. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96 - concordou com a Constituição e ampliou 

para a necessidade de participação dos professores e da comunidade escolar na 

elaboração do projeto político pedagógico da escola e nos conselhos escolares e 

equivalentes.  

Por fim, o termo gestão é contemplado nas Normas Regimentares Básicas 

para as escolas Estaduais (Parecer CEE nº 67/98). O Parecer apresenta no Título II 

– Da Gestão Democrática - como as escolas devem aplicar e desenvolver a gestão 

democrática em suas unidades, abordando temas como: quais os princípios; como a 

escola poderá desenvolver e assegurar a gestão democrática; quais os órgãos 

colegiados que a escola deverá possuir; normas de gestão e convivência; e o plano 
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de gestão da escola. Ressalta-se que o termo gestão nas legislações citadas 

aparece acompanhado de adjetivos como democrática e participativa, o que induz a 

uma visão benéfica do termo.  

A predominância do termo gestão sobre administração, no âmbito do governo, 

parece ser resultado de uma adoção terminológica encarada como “melhor” para o 

desenvolvimento das atividades administrativas da escola, o que vai ao encontro das 

respostas dos diretores entrevistados e também da literatura consultada.  

Ao refletir sobre a possibilidade da adoção do termo gestão indicar uma 

mudança de atitude, princípios e valores dentro do ambiente escolar, constata-se 

que apenas a adoção de um novo termo não é responsável por mudanças tão 

profundas na organização escolar. É necessário introduzir na escola novos 

princípios, tais como autonomia, participação, poder compartilhado e cooperação. 

Segundo Abranches (2003), é preciso repensar as relações hierárquicas existentes 

dentro do ambiente escolar, sendo necessário estabelecer e manter relações 

horizontais, com o incentivo à cooperação entre os membros do colegiado e o 

respeito ao próximo. A autora diz faltar ainda “alcançar o espírito democrático, que 

necessita da concretização de um sentimento de coletividade e de autonomia nos 

processos decisórios” (ABRANCHES, 2003, p. 66).  

Contudo, compreende-se que a realidade organizacional educacional gestora 

é complexa e produz contradições, as políticas públicas, por exemplo, são regidas 

pela economia de mercado e solicitam resultados rápidos. Enquanto é requerido dos 

gestores a tarefa da formação continuada dos professores, a qual não tem fórmulas 

prontas, mas sim tem-se a necessidade de criar soluções adequadas a cada 

realidade – o que demanda tempo incompatível com a lógica do mercado. Hessel 

(2009) elucida em sua tese que a fragmentação entre as questões pedagógicas e as 

atividades burocráticas, vivenciadas pelos gestores, ocorrem pela falta da visão do 

todo, uma percepção sistêmica14 em que pedagógico e burocrático são fazeres 

imbricados na dimensão democrática e na complexidade.  

Para compreender tal realidade gestora busca-se Morin (2002), que ao 

analisar as relações escolares, critica a herança deixada pelo século XX, que 

buscava o conhecimento técnico e científico, valorizando a especialização como 

único caminho para o progresso, em detrimento da unidade e da complexificação.  O 

                                                 
14  O pensamento sistêmico será discutido nos próximos parágrafos. 
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autor acredita que o conhecimento pertinente deve reunir, contextualizar e globalizar 

as informações e os saberes, em busca da complexidade. Então, um conhecimento 

segmentário, encerrado a um único objeto, com a finalidade única de manipulá-lo, 

elimina a preocupação de reunir, contextualizar, globalizar.  

O pensamento compartimentado definido por (MORIN, 2002, p. 566) como 

sendo clássico tem como sua principal consequência transformar “os especialistas 

em idiotas culturais, ignorantes a tudo que diz respeito aos problemas” globais e 

gerais. O ser humano, segundo o autor, é revelado em sua complexidade: ser, ao 

mesmo tempo, totalmente biológico e totalmente cultural. Entretanto, critica a ênfase 

absoluta dada ao todo e desvincula sua proposta da Análise Sistêmica, alegando 

ser esta uma forma de interpretação reducionista em relação às potencialidades das 

partes.  Morin elege o “pensamento sistêmico” como um dos elementos para a 

reforma de pensamento (MORIN, 2002, p. 80), a qual deve acontecer, por meio da 

interação, no sentido da complexidade, contrapondo-se cultura geral à cultura 

específica e técnica. Segundo Morin, a “Análise Sistêmica reduz o homem cultural 

ao homem biológico” (2002, p. 85), ou seja, iguala os sistemas, reduz em vez de 

enriquecer. O pensamento sistêmico é importante pois à nossa volta tudo é sistema 

e todos os sistemas dialogam entre si e dentro de si, considerando não somente o 

que é biológico, mas também e no mesmo nível de valor, o que é cultural. Esta é, 

segundo Morin, a complexidade do real.  

A teoria da complexidade desenvolvida por Morin interessa a esta tese devido 

à permanência, no cenário educacional, de implementações de políticas públicas (A 

Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) em que há contradições, 

tensões entre estas e a realidade educacional gestora onde ocorrem essas 

implementações. A escola, palco dos dois atores em estudo, A Nova Curricular do 

Estado de São Paulo (2008) e a ação gestora, é um sistema complexo se analisado 

sob o ponto de vista de Morin. Isto é, ser complexo significa ser formado de partes 

distintas que se inter-relacionam para formar um todo heterogêneo, onde as partes 

não se anulam e nem perdem sua identidade. Permanecendo distintas, as partes 

têm o que trocar e, como resultado das trocas, formar-se-á um todo diferente da 

soma das partes. Complexo é, portanto, um “conjunto de uma pluralidade de 

elementos distintos, organizados e especificados, arrumados diferentemente e, por 

consequência, providos de significações novas, especialmente graças ao jogo entre 

os interativos”. (MORIN, 2002, p. 549).  
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Contudo, indica-se que a ação gestora, efetivada também pela via da 

implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), tem 

como função a gestão de pessoas15. E pessoas são complexas: pensam, alienam-

se, desejam, refutam, boicotam, escolhem, são bem informadas, mal informadas, 

amam, odeiam, mentem, protegem-se, denunciam, calam-se etc. Segundo Marins 

(2008), se o gestor de pessoas não estiver em sintonia com esta realidade complexa 

presente, poderá colocar em risco a sobrevivência da organização (escolar), uma 

vez que ações gestoras descoladas do real corroboram para fragmentação do 

trabalho e com modelos de ações que supervalorizam regras e papéis.  

Em síntese, a ação gestora está inserida em uma realidade complexa que 

caminha pelo conhecimento que não é absoluto e abre diálogo constante com os 

sujeitos e o universo; compreende o todo e as partes, sem perder de vista a 

intersubjetividade; cuida do clima que permeia a escola, da “ambiência 

epistemológica” (BRITO, 1998), determinante de uma ação gestora prazerosa e 

significativa na construção do seu coletivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Para um aprofundamento do tema: MARINS, Hiloko Ogihara. A construção do conhecimento e 
saberes dos gestores de cursos contemporâneos de graduação: análise de uma experiência 
de rede SENAC. Tese (Doutorado). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. 
 
.  
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CAPÍTULO II 

 

DESVENDANDO A NOVA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (2008) 

 

Figura 2  
Disponível em: 
<http://plugcultura.files.wordpress.com/2010/08/drama.jpg&imgrefu
rl=http://plugcultura.wordpress.com> Acesso em: 05/05/2011 

[...] a questão da cultura e do clima podem interferir 
num necessário processo de mudança da escola, 
consonantes a ideais e projetos transformadores. A 
escola, estimulada por uma nova realidade, é instigada 
à inovação, à mudança, exigindo ressignificação e 
objetivação. No entanto, não se tem explicitado, 
conscientemente, o que a escola tem que fazer, como 
agir, que caminho trilhar... Entendendo que o caminho 
se faz ao caminhar [...] 

               Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito (1998, p. 203) 
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2.1 A apresentação da Nova Proposta Curricular  do Estado de São Paulo 
(2008) 

 
Anunciando de forma implícita e explícita nos documentos analisados, para 

organizar e melhorar a qualidade na educação oferecida pela escola pública do 

Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lançou a 

Nova Proposta Curricular em 2008.  

Esse processo articulou novos conhecimentos, experiências acumuladas nas 

escolas que uniram o Estado em um grande projeto no intuito de colocar a educação 

à altura dos desafios contemporâneos, entre eles o desafio de uma educação 

pública de qualidade para o enfrentamento das demandas atuais, as quais exigem: 

leitura textual para além da simples decodificação; domínio de pelo menos uma 

língua estrangeira, uma vez que vivemos em um mundo globalizado que se tornou 

pequeno pelas redes de comunicação e avanços tecnológicos; domínio da 

competência leitora e habilidades matemáticas para resolução de problemas do 

cotidiano, ou seja, uma educação que possa transformar a realidade dos educandos 

em conhecimento e autonomia.  

Sob o argumento de que as novas formas de organização do trabalho e da 

produção estariam a exigir um novo perfil de qualificação profissional dos 

trabalhadores, o governo paulista recupera elementos que subsidiaram as reformas 

curriculares da década de 1990 e reafirma a necessidade de adaptar o sistema 

escolar às novas demandas oriundas dos processos do mundo do trabalho, 

reforçando a necessidade da alfabetização tecnológica básica, no sentido de 

preparar os alunos para a inserção num mundo em que a tecnologia está cada vez 

mais presente na vida das pessoas e também para a compreensão dos 

fundamentos científicos e tecnológicos da produção de bens e serviços necessários 

à vida.  

Em concordância com essa ideia, Fogaça (2001) afirma que as 

transformações nos processos de produção e organização do trabalho 

desencadearam estudos16, que apontavam os impactos crescentes do avanço 

tecnológico e científico nos novos padrões de concorrência, em função de um 

mercado que começava a se globalizar – destacando a exigência de novos perfis 

                                                 
16 Como o realizado na França, em indústrias europeias, com financiamento pela Unesco, divulgado 
em 1979. 



74 
 

ocupacionais, em novas condições de formação escolar. Nas conclusões de seu 

estudo, Fogaça (2001, p. 55) afirma que o sentido observado era de que 

 
[...] deveria priorizar, dali para frente, reformas nos sistemas educacionais 
dos países industrializados ou em processo de industrialização, de forma a 
preparar melhor seus recursos humanos para essa nova etapa da produção 
capitalista, na qual a escola cumpriria um papel fundamental na qualificação 
profissional básica de todos os segmentos [...].  

 

 A correspondência das transformações do processo produtivo na educação e 

a formação profissional por meio das mudanças na forma de produção exigiram 

alterações no delineamento do trabalhador dos profissionais da educação. 

Assim, a mudança e a evolução do processo produtivo, de mecânica para 

tecnológica, exige modificações também na formação do trabalhador quanto a seus 

conhecimentos e técnicas para atender esse processo produtivo. Em sintonia com 

essas ideias, a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008a, p. 24) 

declara em seus textos que o trabalho passa por transformações profundas e afirma 

que: 

 
[...] À medida que a tecnologia vai substituindo os trabalhadores por 
autômatos na linha de montagem e nas tarefas de rotina, as competências 
para trabalhar em ilhas de produção, associar concepção e execução, 
resolver problemas e tomar decisões tornam-se mais importantes do que 
conhecimentos e habilidades voltados para postos específicos de trabalho.  

 

 Assim, a justificativa da necessidade da Nova Proposta Curricular confirma-se 

com a seguinte frase da coordenadora da Nova Proposta: “A criação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB17), que deu autonomia às escolas para que 

definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo 

do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente.” (SEE/SP, 

2008, s/p.).  

Por conta dessa ineficiência, a Secretária da Educação do Estado de São 

Paulo salienta que se faz necessária uma “ação integrada e articulada”, que também 

subsidie os profissionais da rede. Finalizando o texto de apresentação, é afirmado 

que: “Mais do que simples orientação, o que propomos, com a elaboração da 

Proposta Curricular e de todo o material que a integra, é que nossa ação tenha um 

foco definido.” (SEE/SP, 2008, s/p.).  

                                                 
17  A LDB referida é a de nº 9394/96. 
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Para atingir a meta de produção desse material, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo envolveu centenas de profissionais (Anexo B) das diversas 

áreas do conhecimento em tempo recorde de trabalho. Em setembro de 2007, a 

SEE/SP e mais de 60 educadores dedicaram-se à elaboração dos (I) fundamentos, 

(II) princípios e (III) detalhamento dos conteúdos da Nova Proposta. 

Concomitantemente a esse processo, na esfera virtual, inicia-se um processo 

pioneiro de consulta aos professores sobre experiências bem sucedidas nas 

escolas, projetos, experimentos, história de sucesso: mais de três mil relatos de 

sucesso da rede pública colaboraram com a Proposta Curricular. Vale ressaltar que 

os relatos não consideraram vivências pedagógicas “erradas” ou “mal sucedidas” 

enquanto processo de aprendizagem.  

Para mostrar que relatos de experiências pedagógicas mal sucedidas podem 

auxiliar o trabalho de outros professores, citamos o caso de um professor de Física 

da PUC de Campinas. Tivemos contato com esse relato em uma das aulas do 

mestrado, da qual participei: esse professor, nos anos 70, foi ministrar aulas para 

crianças em uma escola rural do interior do Estado de São Paulo – quarenta 

quilômetros de terra e deu uma aula extremamente planejada, como conteúdo 

trabalhou a teoria da Lei Ohm, ou seja, abordou a questão da corrente elétrica, 

levando para os alunos vários exemplos de como uma lâmpada pode ser acesa. Ele 

explanou o conteúdo durante três horas, durante as quais os alunos permaneceram 

em silêncio e atentos ao professor sem um único manifesto. No final da aula, um 

aluno levantou o braço e perguntou: “Professor, o que é lâmpada?”.  

O professor de física relatou que essa “trágica” experiência pedagógica 

mudou sua prática docente. Confessou que nunca mais entrou em uma sala de aula 

sem pelo menos pesquisar para quem ele iria dar aula, quais as experiências 

prévias dos alunos ou sem fazer uma avaliação diagnóstica etc.  

Visto isso, a SEE/SP, ao privilegiar somente as ações de sucesso, como um 

dos subsídios para implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008), parece reforçar uma ação gestora pautada na fundamentação teórica 

determinada pelos princípios de certo/errado, perfeito/imperfeito e 

completo/incompleto que condiz com o método da Administração Científica 

desenvolvida por Taylor e contradiz o discurso da Gestão Democrática  tão 

defendida na própria Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008). 
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Em síntese, após esse período de elaborações coletivas, a Proposta Básica é 

apresentada com os seguintes princípios que orientariam as escolas para o preparo 

dos alunos para enfrentarem os desafios profissionais e culturais do nosso tempo: 

  O currículo como espaço de cultura; 

  As competências como referências, prioridade para a competência da 

leitura, da escrita e habilidades matemáticas18; 

  Articulação das competências para aprender; 

  Articulação com o mundo do trabalho. 

 A Proposta é apresentada por videoconferência pela coordenadora do 

Projeto aos gestores escolares (direção e coordenação).  Afinados com os 

fundamentos, autores e professores iniciam a redação da Proposta Curricular:  

  a relação entre teoria e prática em cada disciplina; 

  a linguagem como forma de compreensão e ação sobre o mundo; 

  a tecnologia no campo de conhecimento e dos saberes.19  

                                                 
18  As habilidades matemáticas requeridas pelo SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo) e que foram indicativas para a construção dos materiais da Nova 
Proposta Curricular do Estado de São Paulo serviram de base para a constituição das propostas das 
disciplinas de Matemática, Geografia, Ciências, Biologia, Química e Física. Estas, por sua vez, foram 
voltadas para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, interpretação e produção em 
Matemática. Nesses conjuntos estão explicitadas as habilidades que se buscam desenvolver com as 
discussões dos temas abordados em cada uma das disciplinas que compõem esse bloco cujo foco é 
matemática. Com o propósito de mostrar aos alunos que cada um é capaz de pensar, produzir, ler e 
escrever em Matemática, e também de destacar como esse conhecimento lhe dá melhores condições 
para decodificar e analisar os meios de comunicação e as demais áreas do conhecimento é proposto, 
para este início de ano letivo, uma sequência de atividades envolvendo os professores de Geografia, 
Ciências, Biologia, Química, Física e Matemática. Os fundamentos das habilidades requeridas pelo 
SARESP/2005 de leitura e produção de textos que foram indicativas para a construção dos materiais 
fundamentou-se na defesa em que o desenvolvimento da competência de ler e de produzir textos 
envolve a aprendizagem em todas as áreas e não unicamente em Língua Portuguesa. O aluno deve 
demonstrar possuir um instrumental de comunicação e expressão adequado tanto para a 
compreensão de um problema matemático, quanto para a descrição de um processo físico, químico e 
biológico, ou a percepção das transformações de espaço/ tempo da história, da geografia e da 
literatura. A leitura e produção de textos pressupõem o desenvolvimento: Linguístico operacional 
(língua escrita/graus de letramento); Cognitivo (pensamento e linguagem); Discursivo (interlocução, 
contexto, circunstâncias); Cultural (conhecimentos das áreas – temas, linguagens, códigos – dos 
textos lidos e produzidos). As habilidades de leitura e produção de textos foram privilegiadas nas 
disciplinas Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física, História e 
Filosofia. Em todas essas disciplinas, tem-se o texto como ponto de partida para estudo, como 
sinaliza o SARESP. Considera-se um texto qualquer trecho falado ou escrito que constitui um todo 
unificado e coerente, dentro de uma determinada situação discursiva. Assim, o que define texto não é 
sua extensão (pode eventualmente ser uma só palavra, uma frase, um diálogo ou períodos 
correlacionados na escrita), mas o fato de ser uma unidade de sentido, em relação a uma situação. 
Interação pela linguagem significa saber dizer alguma coisa para alguém, de uma determinada forma, 
em um determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução.  
 

19 Síntese do material utilizado na implementação da proposta em 2008: mais de duas mil páginas 
de conteúdos e os Cadernos do Professor para o primeiro bimestre do ano letivo de 2008 tomam 
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Todas as ações descritas acima revelam a preocupação dos documentos na 

busca de qualidade na Educação Básica pública do Estado. A coordenadora geral 

do Projeto, na época da implementação da Nova Proposta Curricular, ao deixar uma 

carta no caderno dos gestores (SEE, Caderno do gestor, 2008, s/p.), deixa-nos 

perceber a importância desse projeto curricular para a educação do Estado de São 

Paulo: 

 
Caros gestores, 
Este ano será um “divisor de águas” para a educação paulista. Começamos 
o ano com uma proposta curricular organizada e integrada, em que os 
gestores, terão um papel muito importante. Caberá a vocês a divulgação e a 
implantação em suas escolas da Proposta Curricular. Lembro, também, que 
a implantação da Proposta Curricular é um passo importante, para que 
nossas metas de melhoria da qualidade da educação sejam alcançadas. Por 
isso, preparamos este material que tem por objetivo subsidiar a ação dos 
gestores. Bom trabalho! 

 

Pesquisar como essa implementação tem acontecido nas escolas públicas do 

Estado é dar resposta aos anseios sociais de quem espera uma educação 

adequada às exigências contemporâneas de qualidade. Como também entender a 

relação/ação gestora da escola com os professores sob o olhar da Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008) que defende, em seu discurso e nos 

documentos oficiais, a qualidade educacional, considerando a autonomia gestora 

sob a direção do paradigma da Gestão Participativa20. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

forma para ajudar no dia a dia da sala de aula. Foram impressos 75 volumes (12 cadernos sobre as 
Propostas Curriculares - um para cada disciplina), 62 cadernos para o professor organizados por 
bimestre e por disciplina/série, 1 caderno para o gestor, inicialmente, e 1.638 milhões de 
exemplares para atender 4.200 escolas do ensino fundamental e médio. Vídeos criados 
especialmente para o professor auxiliam nas dúvidas por disciplina. 

 
20 Segundo Lück (1996) a gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, 
pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação 
da dinâmica dessa unidade escola, de sua cultura e de seus resultados. E afirma que: o 
entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de participação, isto é, do trabalho 
associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre 
elas em conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de 
seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por 
uma vontade coletiva. (LUCK,1996, p. 37). 
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2.2 Qualidade na Educação   
  
 

O conceito de qualidade na educação é “polissêmico”: do ponto de vista 

social a educação é de qualidade “quando contribui para a equidade; do ponto de 

vista econômico, a qualidade refere-se à eficiência no uso dos recursos destinados a 

educação” (Dourado, 2007, p. 12). Demo (2001) entende que qualidade converge 

com a ideia de bem feito e completo, sobretudo quando o termo se aplica à ação 

humana: nessa condição, qualidade é o toque humano na quantidade. Esse autor 

refere-se à qualidade como a dimensão de intensidade de algo em dualidade com a 

quantidade, que é a dimensão de extensão. Ele ressalta que: 
 

Quantidade, para qualidade, é base e condição. Como base, significa o 
concreto material de que também é feita a vida. É corpo, tamanho, número, 
extensão. Como condição, indica que toda pretensão qualitativa passa 
igualmente pela quantidade, nem que seja como simples meio, instrumento, 
insumo. Qualidade, por sua vez, aponta para a dimensão da intensidade. 
Tem a ver com profundidade, perfeição, principalmente com participação e 
criação. Está mais para ser do que para ter. (DEMO, 2001, p. 10) 
 
 

Para esse autor, a educação é o termo-resumo da qualidade nas áreas social 

e humana, Demo (2001) entende que não há como chegar à qualidade sem 

educação. Ressalta, no entanto, que educação é conceito mais amplo que 

conhecimento, porque o conhecimento tende a ficar restrito ao aspecto formal da 

qualidade, enquanto que a educação abrange também a qualidade política. A 

educação, que supõe qualidade formal e política, exige construção e participação, 

pois “[...] precisa de anos de estudo, de currículo, de prédios e de equipamentos, 

mas, sobretudo de bons professores, de gestão criativa e de ambiente 

construtivo/participativo, sobretudo de alunos construtivos/participativos”, para se 

concretizar (DEMO, 2001, p. 21). Arelaro (1988, p. 1047–1048) nos alerta de que há 

“necessidade de se criar um novo modelo de referência de "qualidade escolar", em 

que o ensino para todos possa significar, genuinamente, "ensino de qualidade para 

todos".  

O Documento de Referência da Conferência Nacional de Educação (MEC, 

2009) ao referir-se ao termo qualidade da educação recomenda que é fundamental 

não perder de vista que qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e 

no espaço, vinculando-se às demandas e exigências sociais de um dado processo 
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(MEC, 2009, p. 30). Para além dessa recomendação Gracindo e Bordignon (2009, p. 

155) afirmam que a qualidade na educação é decorrente do paradigma 
escolhido que direciona as ações educacionais da escola, isto porque ela é 

frequentemente definida como reflexo de uma concepção de mundo e de 
sociedade.  

 

2.3 A Construção do Conceito – Qualidade – na História da Educação 
 

O Brasil acompanhou, ao longo da segunda metade do século XX, o processo 

de escolarização massiva de grandes contingentes populacionais. Tal processo, 

desencadeado em instituições públicas, veio acompanhado de um significativo 

esgotamento das responsabilidades da escola “expresso [...] pelas instalações 

precárias de seu ambiente físico, pela redução da jornada e multiplicação dos 

turnos, pela desorientação didático-pedagógica e pela baixa qualidade da formação 

dos professores” (CAVALIERE, 2002, p. 248).  

Esta expansão massiva da escola pública realizada para atender, sobretudo, 

os filhos das classes economicamente desfavorecidas foi organizada, na maioria das 

vezes, de forma displicente, assentando-se no critério quantitativo de aumento do 

número de salas de aula e na readequação e racionalização do espaço físico das já 

existentes. Tal situação contribuiu, segundo Cavaliere (2002, p. 248), na 

consolidação da “baixa qualidade prática e simbólica do sistema de educação 

fundamental pública”. Considerando esta expansão, ora desordenada (carecendo de 

um planejamento a longo prazo), ora calcada em critérios puramente quantitativos 

(racionalização de números e espaços), Oliveira e Araújo (2005, p. 9) afirmam que 

 
[...] nunca houve, de fato, um debate público consistente sobre a melhoria 
da qualidade do ensino oferecido pela escola pública brasileira. Os nossos 
políticos primaram pela construção de escolas para toda a população, sem 
que fosse dada a ênfase necessária na questão da qualidade do ensino a 
ser oferecido por essas escolas. 
 
 

Assim a despeito do aumento quantitativo de escolas, o cenário colocado é de 

paradoxo, pois desvela uma contradição alarmante nos sistemas públicos de ensino: 

a ampliação do número de vagas não caminhou com a garantia da qualidade na 

educação para todas as crianças que tiveram acesso à escola pública. Ou seja, não 
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se trata apenas de acesso, mas de sucesso nos bancos escolares pagos pelos 

impostos públicos. 

A expansão quantitativa da escola pública chegou a um patamar assustador, 

esvaziando a instituição de outras preocupações que não a mera burocracia 

escondida por trás da discussão sobre vagas e número de alunos em sala de aula, 

questões que converteu boa parte das escolas em um “depósito” de meninos e 

meninas.  

Como princípio de uma discussão mínima considerando a qualidade na 

educação, é preciso considerar que: 

 
De um ponto de vista histórico, na educação brasileira, três significados 
distintos de qualidade foram construídos e circularam simbólica e 
concretamente na sociedade: um primeiro, condicionado pela oferta 
limitada de oportunidades de escolarização; um segundo, relacionado à 
idéia de fluxo, definido como número de alunos que progridem ou não 
dentro de determinado sistema de ensino; e, finalmente, a idéia de 
qualidade associada à aferição de desempenho mediante testes em larga 
escala. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 08) 

 

O primeiro indicador foi condicionado pela oferta limitada. Isso significa, 

segundo Oliveira e Araújo (2005), que a primeira noção de qualidade com a qual a 

sociedade brasileira aprendeu a conviver foi com entendimento de escola cujo 

acesso era insuficiente para atender a todos, pois o ensino era organizado para 

atender aos interesses e expectativas de uma minoria privilegiada. E a definição de 

qualidade estava dada pela possibilidade ou impossibilidade de acesso. As 

estatísticas educacionais brasileiras evidenciam, por exemplo, que na década de 

1920 mais de 60% da população brasileira era de analfabetos. 

A democratização das oportunidades de acesso e a expansão da rede de 

escolas básicas a contingentes cada vez maiores da população romperam com a 

conjunção harmônica entre qualidade e escola de elite. A qualidade, nesse caso, 

decorria fundamentalmente de rigorosos mecanismos de seleção extra e 

intraescolares, segundo Mello (1979). 

O problema da qualidade na educação é uma preocupação mundial que foi 

progressivamente se tornando central no debate educacional a partir da década de 

1940, quando tem início, inclusive no Brasil, um processo significativo de expansão 

das oportunidades de escolarização da população Hobsbawm (1995). Foram 

incorporadas parcelas da população que antes não tinham acesso à educação e 
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cujas experiências culturais eram diferentes daqueles que antes constituíam o grupo 

de usuários da escola, ou seja, com o processo de expansão das oportunidades a 

escola incorporou as tensões, as contradições e as diferenças presentes na 

sociedade. 

Conforme os autores Oliveira e Araújo (2005, p. 9) a partir dessa lógica da 

existência de um primeiro “critério de qualidade condicionado pela oferta limitada, a 

política educacional para fazer frente à demanda por escolarização era 

relativamente simples: bastava construir prédios escolares”. Os políticos brasileiros, 

via de regra, ficaram divididos entre as reivindicações populares pela ampliação das 

oportunidades de escolarização, mediante a construção de mais escolas, e as 

exigências de racionalidade administrativa relativas ao equilíbrio nos orçamentos 

dos executivos nos afirma Beisiegel (1964). Assim, a partir de 1940 a política de 

ampliação das oportunidades de escolarização concentrou-se, basicamente, na 

construção de prédios escolares, na compra de material escolar, muitas vezes de 

segunda categoria, e na precarização do trabalho docente pelo aviltamento dos 

salários e das condições de trabalho. Considerando estas questões e a qualidade 

educacional os autores afirmam que 
 
[...] nunca houve, de fato, um debate público consistente sobre a melhoria 
da qualidade do ensino oferecido pela escola pública brasileira. Os nossos 
políticos primaram pela construção de escolas para toda a população, sem 
que fosse dada a ênfase necessária na questão da qualidade do ensino a 
ser oferecido por essas escolas. (OLIVEIRA; ARAUJO, 2005, p. 9) 

 

Se, por um lado, o primeiro indicador de qualidade incorporado na cultura 

escolar brasileira foi condicionado pela oferta limitada, e um dos seus principais 

efeitos foi a política de expansão da oferta pela ampliação da rede escolar, por 

outro, a ampliação das oportunidades de escolarização da população gerou 

obstáculos relativos ao prosseguimento dos estudos desses novos usuários da 

escola pública, visto que não tinham as mesmas experiências culturais dos grupos 

que tinham acesso à escola anteriormente, e esta não se reestruturou para receber 

essa nova população. Dessa forma, os obstáculos à democratização do ensino 

foram transferindo-se do acesso para a permanência com sucesso no interior do 

sistema escolar, afirmam Oliveira e Araújo (2005). E um dos obstáculos, segundo 

esses autores, foi o exame de admissão ao ginásio, que constituía um verdadeiro 

“funil”, pois após a conclusão da 4ª série do antigo ensino primário havia uma 
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expressiva diminuição dos que efetivamente conseguiam ingressar no ginásio, ou 

seja, diminuía o número daqueles que prosseguiam os estudos.  

Quando foi eliminado o exame de admissão, com a lei de Diretrizes e Bases 

da Educação n. 5.692/71, essa passagem, do ponto de vista formal, tornou-se um 

pouco mais fácil. Entretanto, segundo Oliveira e Araújo 

 
[...] teve início um novo tipo de seletividade que deu origem a um outro 
conceito de qualidade, agora relacionado à idéia de fluxo, definido como 
número de alunos que progridem dentro de determinado sistema de ensino. 
Assim, no final dos anos de 1970 e nos anos de 1980, um segundo 
indicador de qualidade foi incorporado ao debate educacional no Brasil. A 
partir da comparação entre a entrada e a saída de alunos do sistema de 
ensino, era medida a qualidade da escolar.  

 
 

Se a saída se mostrasse muito pequena em relação à entrada, a escola ou o 

sistema como um todo teria baixa qualidade. Com uma política pouco direcionada de 

expansão da escolarização mediante a construção de escolas, o Brasil, apesar do 

aumento expressivo do número de matrículas na etapa obrigatória de escolarização, 

chegou ao final da década de 1980 com uma taxa expressiva de repetência: de cada 

100 crianças que ingressavam na 1ª série, 48 eram reprovadas e duas evadiam 

(Brasil, Ministério da Educação, 1998), o que evidenciava a baixa qualidade da 

educação oferecida à população brasileira. 

A década de 1990 é marcada pela tendência de regularização do fluxo no 

ensino fundamental por meio da adoção de ciclos de escolarização21, da progressão 

continuada22 e dos programas de aceleração da aprendizagem que foram difundidos 

a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394/96.  Para 

Oliveira e Araújo 

 
A adoção de ciclos, progressão continuada e os programas de aceleração 
da aprendizagem incidem exatamente na questão da falta de qualidade, 
evitando os mecanismos internos de seletividade escolar que consistiam 
basicamente na reprovação e na exclusão pela expulsão “contabilizada” 
como evasão. Pode-se discutir se essas políticas e programas surtem o 
efeito de melhoria da qualidade de ensino. Na verdade, o seu grande 
impacto observa-se nos índices utilizados até então para medir a eficiência 
dos sistemas de ensino, não incidindo diretamente sobre o problema. Se o 
combate à reprovação com políticas de ciclos e progressão continuada 

                                                 
21 No Brasil houve algumas experiências nos anos de 1960 e 1970 de aprovações automáticas, mas 
após 1982 o ciclo básico no Estado de São Paulo foi um dos primeiros. Depois, vários estados e 
municípios adotaram políticas de ciclo, ainda que com formatos diferentes (ARELARO, 1988). 
22 Ver a Indicação CEE Nº 08/97 Deliberação CEE Nº 09/97 do Conselho Estadual de Educação. 
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incide sobre os índices de “produtividade” dos sistemas, gera-se um novo 
problema, uma vez que esses mesmos índices deixam de ser uma medida 
adequada para aferir a qualidade. (2005, p. 11) 
 
 

A partir dessa realidade descrita acima, a educação brasileira vem 

incorporando um terceiro indicador de qualidade, relativamente novo no Brasil, 

mas difundido em outros países há mais tempo, particularmente nos Estados 

Unidos, que é a qualidade indicada pela capacidade cognitiva dos estudantes, 

aferida mediante testes padronizados em larga escala, nos moldes do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)23, atual Prova Brasil24; do 

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP)25; 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)26 etc. A partir de diretrizes e de 

matrizes curriculares para as diferentes etapas e níveis de escolarização, são 

preparados exames padronizados que, em tese, aferem o conhecimento que o aluno 

tem dos conteúdos prescritos para essa etapa ou nível de escolarização. Com a 

aplicação do teste, o pressuposto é que seja possível avaliar, segundo essa lógica, 

se o aluno aprendeu ou não aqueles conteúdos.  

                                                 
23 SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo é de Coletar informações sobre o 
desempenho acadêmico dos alunos brasileiros, apontando o que sabem e o que são capazes de 
fazer. O aluno pode fazer até 500 pontos. Já os professores e diretores respondem a questionários 
para se conhecer as condições internas e externas que interferem no processo de ensino e 
aprendizagem. É Censo nacional. A pesquisa é aplicada em escolas que agregam a partir de 30 
alunos. Respondem provas os alunos da quarta e da oitava séries do Ensino Fundamental e da 
terceira série do Ensino Médio. Disponível em: 
<http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13437>. Acesso em: 05/05/2011. 
24 PROVA BRASIL - Exame complementar ao SAEB, avalia as escolas públicas em áreas urbanas, 
produzindo informações sobre o ensino oferecido nas escolas, a fim de auxiliar governantes em 
decisões para direcionamento de recursos. De abrangência Nacional, avalia estudantes do Ensino 
Fundamental, de quarta e oitava séries, e todas as escolas públicas urbanas do Brasil com mais de 
20 alunos. Disponível em: <http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13437>. 
Acesso em: 05/05/2011. 
25 SARESP - Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Tem como 
objetivo: aferir o domínio das competências e habilidades básicas previstas para o término de cada 
série. Sua abrangência refere-se a todas as escolas da rede pública estadual que oferecem a 
primeira, segunda, quarta, sexta e oitava séries do Ensino Fundamental e a terceira série do Ensino 
Médio.  Disponível em: 
<http://faq.edunet.sp.gov.br/faq.asp?pesq=1&intCodassun=1168&intClass=75&intAgrup=75>. Acesso 
em: 05/05/2011. 
26 ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.  Tem como objetivo possibilitar uma referência para 
autoavaliação dos alunos, a partir das competências e habilidades medidas pelo exame, com “ênfase 
na aferição das estruturas mentais” usadas na construção do conhecimento. O aluno pode usar o 
resultado para atestar seus conhecimentos, portanto, não está focado “apenas na memória”. Sua 
abrangência é de âmbito nacional. É aplicado a alunos voluntários, recém-saídos do Ensino Médio ou 
que tenham concluído este curso há alguns anos (chamados egressos). Portanto, os resultados do 
ENEM só representam aqueles estudantes que participaram da prova. Várias universidades usam o 
resultado do Enem como critério para selecionar seus alunos. Disponível em: 
<http://enem.inep.gov.br>. Acesso em: 05/05/2011. 
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Para além dos impactos dos resultados dos testes padronizados realizados 

no País, em dezembro de 2001 foi divulgada a desconcertante notícia de que os 

alunos brasileiros que participaram do PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Estudante)27, promovido pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômicos)28, ficaram em último lugar na avaliação que analisou, 

pela primeira vez, o desempenho de estudantes com 15 anos de 32 países. 

Franco (2002), ao analisar os resultados do PISA, propôs a comparação do 

desempenho dos alunos oriundos das elites econômicas de sete países que 

participaram do teste (Brasil, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Rússia, 

França, México e Portugal). No Brasil, esses alunos tipicamente estudam em 

escolas particulares. Apesar de a comparação ter sido feita entre grupos mais 

homogêneos, o que descartou as variáveis relativas às desvantagens 

socioeconômicas e culturais, bem como às desvantagens relativas à taxa de 

distorção idade-série. Como enfatizou o ministro na época - o falecido Paulo Renato 

Souza29 -, os alunos brasileiros mantiveram o pior desempenho, o que comprova 

que nem mesmo a escola das elites é de qualidade, comparativamente à boa escola 

de outros países. 

Assim, avaliações mediante testes padronizados como o SAEB ou o PISA 

têm sido parâmetro para destacar no cenário educacional brasileiro a questão da 

qualidade do ensino. Prova disto é a Nova Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008), que entende a melhoria da qualidade educacional por meio da 

recuperação dos baixos índices de aproveitamento escolar nas avaliações nacionais 

e estaduais. A Nova Proposta traz em seu discurso que: 

 
[...] os indicadores das avaliações externas (SAEB, SARESP, PISA) sobre o 
domínio dos alunos dos saberes dos atos de ler e de escrever, dos 
processos matemáticos, históricos e científicos são desalentadores. Há 
necessidade de uma intervenção pedagógica imediata. (SEE/SP, 2008, p. 
30) 

 

As políticas de avaliação mediante testes padronizados, segundo Oliveira e 

Araújo (2005), são instrumentos necessários, mas insuficientes para a melhoria da 

                                                 
27 Disponível em: <http://www.inep.gov.br/internacional/pisa>. Acesso em: 05/05/2011.  
28 Disponível em: <http://www.inep.gov.br/internacional/pisa>. Acesso em: 05/05/2011. 
29 Foi o ministro da Educação durante o governo Fernando Henrique Cardoso de 1 de janeiro de 1995 
a 31 de dezembro de 2002.  Dentre as suas maiores realizações à frente do ministério da Educação, 
estão a universalização do acesso ao Ensino Fundamental, o ENEM e o SAEB.  
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qualidade de ensino. Há questões de ordem metodológica que dificultam a análise 

dos impactos que os insumos educacionais, o contexto socioeconômico e cultural e 

as práticas escolares têm sobre a aprendizagem dos alunos. E para Gadotti (2009) 

uma escola precisa pouco para ter uma educação de qualidade, mas nela não 

podem faltar ideias. Precisa basicamente de três condições: professores bem 

formados, condições de trabalho e um projeto. 

Esta tese concorda que uma educação para ser de qualidade não pode 

responder, apenas, os números dos indicadores das avaliações externas, mas deve 

estar associada às mobilizações pelo direito à educação, à exigência de participação 

e de democratização e comprometida com a superação das desigualdades e 

injustiças.  

 

 

2.4 A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) e a Qualidade 
Educacional 

 

A SEE do Estado de São Paulo se refere à Nova Proposta Curricular como 

um marco na educação paulista e considera esse projeto como ousado, uma vez 

que propõe o trabalho com todas as disciplinas em que professores, alunos e 

gestores são entendidos como “aprendentes” dentro da escola, ou seja, na escola 

há uma construção permanente de conhecimento entre gestores/professores, 

professores/alunos. A Coordenadora Geral da Nova Proposta (SEE/SP, 2008, p. 1) 

enfatiza que: 

 
A proposta é desencadear um conjunto de ações que, ao mesmo tempo, 
consolide e recupere as aprendizagens necessárias para a implantação do 
novo currículo. Além dos discursos pedagógicos que todos conhecem, o 
projeto apresenta propostas didáticas de sala de aula, produzindo um 
movimento de ação – reflexão – ação. A base deste projeto está alicerçada 
em dados reais, coletados pelo Saresp. Com base nesses dados, foram 
identificadas habilidades a serem desenvolvidas em todas as disciplinas do 
currículo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e do Ensino Médio (1ª a 3ª 
séries). Estas foram o ponto de conversão das aprendizagens nas diversas 
disciplinas, articuladas com cada campo de estudo específico. Convocamos 
professores das disciplinas a organizarem um material didático inédito e 
interdisciplinar, com práticas de sala de aula que se propõem a recuperar ou 
consolidar as habilidades de leitura e produção de texto, bem como as 
habilidades matemáticas identificadas como insuficientes pelo Saresp.  
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A melhoria da qualidade entendida pela SEE/SP pauta-se na recuperação dos 

baixos índices de aproveitamento escolar aferidos nas avaliações realizadas em 

âmbito nacional e estadual. A Nova Proposta Curricular tem como objetivo recuperar 

a educação básica pública por meio dos indicadores de desempenho dos alunos nos 

exames do SARESP, SAEB, Prova Brasil e ENEM.   

Na apresentação geral da Nova Proposta (SEE/SP, 2008, p.14), tem-se esse 

discurso: 

 
A escola hoje já não é mais a única detentora da informação e do 
conhecimento, mas cabe a ela preparar seu aluno para viver em uma 
sociedade em que a informação é disseminada em grande velocidade. Vale 
insistir que essa preparação não exige maior quantidade de ensino e sim 
melhor qualidade de aprendizagem. É preciso deixar claro que isso não 
significa que os conteúdos do ensino não sejam importantes; ao contrário, 
são tão importantes que a eles está dedicado este trabalho de elaboração 
da proposta curricular do ensino oficial do Estado de São Paulo [...] Esta 
Proposta Curricular adota, como competências para aprender, aquelas que 
foram formuladas no referencial teórico do Enem – Exame Nacional do 
Ensino Médio. Entendidas como desdobramentos da competência leitora e 
escritora [...].  

 

 Para além do objetivo da recuperação dos baixos índices de aproveitamento 

apresentados pela educação pública, outra argumentação era a de que o sistema 

educacional do Estado de São Paulo vivenciava uma enorme diversidade curricular. 

Sob essa argumentação, o objetivo foi o de unificar o currículo do Estado de São 

Paulo, assegurando que essa iniciativa da Nova Proposta Curricular da SEE/SP 

procura “[...] garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências, 

para que nossas escolas funcionem de fato como uma rede de aprendizagem30 [...]”, 

priorizando a competência de leitura e escrita (SEE/SP, 2008, s/p.). 

Dessa forma, em 2007, a SEE/SP aceitou o desafio de formular um Novo 

Currículo para a rede pública e no início de 2008 lançou a Proposta Curricular para 

ser implementada de forma imediata em todas as escolas da rede pública do Estado 

de São Paulo.  A nova Proposta Curricular nasceu sob a responsabilidade do gestor, 

                                                 
30  Rede de aprendizagem é entendida, pela Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, como um conjunto de ações 
didático-pedagógicas, com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela 
consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio 
de práticas e recursos diversos.   
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mas centrada na escola e na figura do professor, tomando por base boas práticas 

desenvolvidas em sala de aula31. 

O texto de apresentação da proposta (SEE/SP, 2008, p. 9) afirma que a 

sociedade do século XXI: 

 
[...] é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do conhecimento, seja 
pra trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja para cuidar do ambiente 
em que se vive. Essa sociedade, produto da revolução tecnológica que se 
acelerou na segunda metade do século passado e dos processos políticos 
que redesenharam as relações mundiais, já está gerando um novo tipo de 
desigualdade, ou exclusão, ligada ao uso das tecnologias de comunicação 
que hoje mediam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais  
 
 

Esse texto afirma também que por conta do maior número de pessoas 

portadoras de um diploma de nível superior, este deixou de ser um diferencial, 

sendo, então, mais relevantes as características cognitivas e afetivas e as 

competências apreendidas na vida escolar. Nesse sentido, a qualidade da educação 

oferecida nas escolas públicas para as camadas mais pobres da população é 

fundamental para a inserção do indivíduo no mundo, de “modo produtivo e solidário” 

(SEE/SP, 2008a, p. 10). 

Além disso, o texto adverte que “[...] não há liberdade sem possibilidade de 

escolhas [...]”, portanto é necessário que os alunos tenham “[...] acesso a um amplo 

conhecimento dado por uma educação geral, articuladora, que transite entre o local 

e o mundial [...]” (SEE/SP, 2008a, p.11).  

A Proposta Curricular apresenta como princípios centrais: “[...] a escola que 

aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como eixo de 

aprendizagem, a prioridade da competência de leitura e de escrita, a articulação das 

competências para aprender e a contextualização no mundo do trabalho”, (SEE/SP, 

2008, p. 11).  

Tendo um currículo que promove a aprendizagem de competências e 

habilidades, a atuação do professor, os conteúdos propostos, as metodologias e a 

aprendizagem dos alunos compõem um sistema comprometido com a formação de 

crianças e jovens em adultos aptos a exercer suas responsabilidades – trabalhar, 

                                                 
31  Já foi citado que as escolas da rede pública foram convidadas a relatar suas experiências – mais 
de três mil relatos de sucessos foram enviados por meio do site “São Paulo faz escola”. 
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constituir uma família e ser autônomo – e com condições de atuar na sociedade de 

forma produtiva (SEE/SP, 2008). 

Esse currículo, amparado no conceito de competências, propõe que a escola 

e os professores indiquem claramente o que o aluno vai aprender, o que é 

indispensável que este aluno aprenda, garantindo desta forma a todos “[...] 

igualdade de oportunidades, diversidade de tratamento e unidade de resultados. 

Quando os pontos de partida são diferentes, é preciso tratar diferentemente os 

desiguais para garantir a todos uma base comum.” (SEE/SP, 2008, p. 15). 

Justificando a ênfase na centralidade da linguagem nos processos de 

desenvolvimento, a Proposta Curricular propõe que o adolescente aprenda pouco a 

pouco a enfrentar as consequências das próprias ações, “[...] a propor e alterar 

contratos, a respeitar e criticar normas, a formular seu próprio projeto de vida e a 

tecer seus sonhos de transformação do mundo”. E é responsabilidade de todos os 

professores essa aprendizagem (SEE/SP, 2008a, p. 17-18).  

Deve-se sempre lembrar de que a quantidade e a qualidade do conhecimento 

devem ser “[...] determinadas por sua relevância para a vida de hoje e do futuro, 

além dos limites da escola. Portanto, mais que os conteúdos isolados, as 

competências são guias eficazes para educar para a vida.” (SEE/SP, 2008a, p. 18). 

A Proposta Curricular faz menção também à necessidade da articulação da 

educação com o mundo do trabalho, reforçando a necessidade da alfabetização 

tecnológica básica, no sentido de preparar os alunos para a inserção num mundo 

em que a tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas e também 

para a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção de 

bens e serviços necessários à vida (SEE/SP, 2008a).  

Segundo a Proposta Curricular (SEE/SP, 2008a, p. 24), o trabalho passa por 

transformações profundas e afirma que: 
 

À medida que a tecnologia vai substituindo os trabalhadores por autômatos 
na linha de montagem e nas tarefas de rotina, as competências para 
trabalhar em ilhas de produção, associar concepção e execução, resolver 
problemas e tomar decisões tornam-se mais importantes do que 
conhecimentos e habilidades voltados para postos específicos de trabalho.  

 

Portanto, a escola deve, segundo a Nova Proposta, propor o acesso e a 

qualidade da Educação. Essa qualidade implica em oferecer aos alunos 
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competências e habilidades para prepará-los para participar ativamente da 

Sociedade Contemporânea.  

As ações valorizadas pela SEE/SP compreenderam que as competências 

leitora e escritora devem ser priorizadas, pois só por meio delas será possível 

desenvolver as demais competências. Essas são as competências que orientam o 

SARESP, a Prova Brasil e o ENEM. Sucintamente, elas são as seguintes (SEE/SP, 

2008, p.10):   

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

matemática, artística e científica. 

• Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos- geográficos, 

da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

• Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações- problema. 

• Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação consistente. 

• Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração 

de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

A SEE/SP, portanto, entende que uma educação de qualidade é aquela que 

responde satisfatoriamente aos índices de desempenho das avaliações; que 

desenvolve competências e habilidades para o universo do trabalho. Por isso, além 

de formular um Novo Currículo para a rede pública e de lançar a Proposta Curricular, 

a SEE/SP, para subsidiar o trabalho dos profissionais da educação, além dos 

materiais impressos para garantia da qualidade educacional, contou com o site “São 

Paulo faz escola”: 
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    Figura 3 - Site “São Paulo faz escola”  
Disponível em: <http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br>,  acesso em: 20/04/2011.                                   

 

O site ilustrado na Figura 03 contém todos os passos da Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008): cadernos, vídeos etc. de fácil acesso aos 

gestores e professores. 

 

2.5 As Metas da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) 
 

A partir dos resultados do SAEB (atual Prova Brasil), do Enem e de outras 

avaliações realizadas em 2007, o Governo do Estado de São Paulo elaborou dez 

metas para a educação paulista, a serem conquistadas até 2010. Abaixo são 

explicitadas essas dez metas: 

1 - Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 

2 - Redução de 50 % das taxas de reprovação na 8ª série32; 

3 - Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 
4 - Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de 

todos os ciclos (2ª,  4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino 
Médio); 
5 - Aumento de 10% nos índices de desempenho dos ensinos fundamental e médio 
nas avaliações nacionais e estaduais; 
                                                 
32 A Nova Proposta traz a nomenclatura de “série” e não “ano”, ou seja, trata, por exemplo, o 3º ano 
do ensino médio como 3ª série do ensino médio. 
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6 - Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio 
com oferta diversificada de currículo; 
7 - Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, em colaboração com os 

municípios, com prioridade à municipalização das séries iniciais (1ª a  4ª  séries); 

8 - Utilização da estrutura de tecnologia da informação e Rede do Saber para 
programas de formação continuada de professores integrados em todas as 
5.300 escolas com foco nos resultados das avaliações; estrutura de apoio à 
formação e ao trabalho de coordenadores pedagógicos e supervisores para 
reforçar o monitoramento das escolas e apoiar o trabalho do professor em sala 
de aula, em todas as DEs; programa de capacitação dos dirigentes de ensino e 
diretores de escolas com foco na eficiência da gestão administrativa e 
pedagógica do sistema; 9 - Descentralização e/ou municipalização do programa de 

alimentação escolar nos 30 municípios ainda centralizados; 

10 - Programa de obras e infraestrutura física das escolas: Garantia de condições de 

acessibilidade em 50% das escolas, para atender a demanda dos alunos com 

deficiência; construção de 74 novas unidades, reforma e ampliação de 77 escolas 

(417 salas de aula); extinção das salas com padrão Nakamura); recuperação e 

cobertura de quadras de esportes; implantação de circuito interno de TV para 

melhorar a segurança em escolas da Grande São Paulo; 100% das escolas com 

laboratórios de informática e de ciência; 100% das salas dos professores com 

computadores, impressoras e ambiente de multimídia; atualização e informatização 

do acervo de todas as bibliotecas das 5.300 escolas. 

 Ainda, considerando as dez metas citadas acima, a Professora Coordenadora 

do projeto entende que as cinco primeiras são fundamentais para melhorar a 

qualidade de todas as escolas da rede Pública Estadual ciclo I e II, uma vez que 

estão ligadas aos processos pedagógicos33. Para isso, propôs uma ação integrada e 

articulada, cujo objetivo era organizar melhor o sistema educacional de São Paulo. A 

Proposta Curricular criou, então, uma base curricular comum para toda a rede de 

ensino estadual. 

 

 

 

                                                 
33 Texto extraído do DVD I São Paulo faz Escola – 2008. 
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2.6 A Base Curricular da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
(2008) 
 

A base curricular da Nova Proposta do Estado de São Paulo (2008) tem como 

material de sustentação base - apostilas no formato cartilha, jornal e DVDs, os quais 

foram enviados a todas as escolas da rede (Equipe Gestora – Diretor, Vice-Diretor e 

Coordenador Pedagógico, professores e alunos) com orientações específicas sobre 

sua utilização na unidade escolar (SEE/SP, 2008):  

 

  
Figura 4 - Jornal do aluno, de fevereiro de 2008.  

Disponível em: <http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br>. Acesso em: 20/04/2011. 
 

 
O Jornal do Aluno, apresentado na Figura 04, foi organizado por áreas: área 

das linguagens, seus códigos de apoio e suas tecnologias; área das ciências da 

natureza e suas tecnologias; a área das ciências humanas e sociais e suas 

tecnologias. Essas áreas representam os “cadernos” de um jornal real, dividiu os 

assuntos para facilitar a compreensão do leitor.  

 O primeiro material elaborado pela equipe técnica da SEE/SP e distribuído 

para todas as escolas da rede pública estadual de São Paulo foi o Jornal do Aluno – 

no formato de um jornal e entregue a todos os alunos (os professores também 

receberam um exemplar de acordo com a disciplina/série que ele ministra aulas) – e 

a Revista do Professor – entregue a todos os professores. De acordo com 

orientações da Secretaria de Estado da Educação, este material, indicado para ser 

utilizado nos primeiros 42 dias letivos do ano de 2008 (entre os dias 18 de fevereiro 

e 30 de março de 2008), objetivou subsidiar tanto professores quanto alunos na 

realização das atividades em sala de aula durante o denominado período de 
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recuperação intensiva e privilegiou a leitura, a produção de textos e a matemática 

(SEE/SP, 2008). 

Este suporte pedagógico foi organizado por áreas facilitando a compreensão 

do leitor e a Revista do Professor subsidiou a aplicação das atividades propostas no 

referido Jornal. O material dividido em ensino fundamental e ensino médio, por 

disciplina/série apresentava em seu teor o número específico de aulas necessárias 

para a aplicação de cada conteúdo pré-determinado e trouxe de forma detalhada 

possibilidades de aplicação e de avaliação e recuperação das atividades propostas 

para o aluno portador do Jornal (SEE/SP, 2008). 

 O Jornal do Aluno apresentava atividades de situações-problema com a 

temática de cada disciplina (português, matemática, biologia, química, educação 

física etc.) e o desenvolvimento das habilidades do SARESP, de acordo com o 

número de aulas previstas para cada disciplina no período.  

 
2.6.1  A Revista do Professor 
 

A Coordenadora Geral do Projeto concorda que professores e alunos são 

únicos e que o material disponibilizado serviria de referência para as práticas em 

sala de aula, por isso o caderno do professor apresenta várias sugestões de 

atividades (metodologia), conteúdos, habilidades e competências, sugestões de 

estratégias de ensino, avaliação, recuperação e estudos interdisciplinares. (SEE/SP, 

2008).  

A Revista do Professor apresenta também: 

 
[...] as habilidades que foram previstas para recuperar/consolidar; o modo 
de o professor se preparar para aplicar a aula; os recursos necessários; o 
modo de direcionar e motivar os  alunos; o tempo previsto; o modo de 
organizar a classe para as tarefas; o modo de avaliar e corrigir os produtos 
da atividade (SEE/SP, 2008, p.13). 
 

 
Ressaltamos que a equipe de professores que estruturaram a Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008) em todo seu desdobramento foram: os 
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Professores Ruy Berger34, Lino de Macedo35, Carlos Menezes36 e Guiomar Namo de 

Melo37 (texto extraído do DVD I São Paulo faz Escola – 2008).   

Além da Revista do Professor e do Jornal do Aluno, os professores e equipe 

gestora receberam também orientações por meio de vídeos tutoriais que 

apresentaram os princípios da organização do material (SEE/SP, 2008). Segundo 

informações constantes na Revista do Professor, “As habilidades de leitura e 

produção de textos serão privilegiadas nas disciplinas Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física, História e Filosofia” e não exclui o 

desenvolvimento de outras habilidades (SEE/SP, 2008, p. 15). 

 

 

 
Figura 5 - Revista do Professor - rebatizada posteriormente de Caderno do Professor 

                                                 
34 O Professor Doutor em Educação Ruy Berger ganhou destaque no cenário político ao ser 
secretário de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação. Aos 59 anos, faleceu, em 
2009, por falência múltipla de órgãos ao lutar contra o diabetes. 
 
35 Lino de Macedo é graduado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São 
José do Rio Preto (1966), tem mestrado em Psicologia Social e Experimental pela Universidade de 
São Paulo (1970) e doutorado em Ciências Psicologia pela Universidade de São Paulo (1973). 
Atualmente é Professor Titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de 
Psicologia, com ênfase na Teoria de Piaget, atuando principalmente nos seguintes temas: 
construtivismo, educação, jogos, avaliação e psicologia. Disponível em: 
<http://lattes.cnpq.br/5836810763379112>. Acesso em: 20/04/2011. 
 
36O professor Carlos Menezes é bacharel em Física (Universidade de São Paulo -1967), Mestre em 
Física (Carnegie Mellon University -1971), Doutor em Física (Universitat Regensburg -1974), 
Professor do Instituto de Física e orientador do programa de Pós-Graduação da Faculdade de 
Educação e do Programa de Pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade 
de São Paulo. Atua na área de Educação, em formação de professores, ensino básico, ensino de 
física e de ciências. Atualmente é articulista da Revista Nova Escola (Fundação Victor Civita). É 
membro do Conselho Técnico Científico da CAPES para Educação Básica, membro da equipe da 
UNESCO do Projeto de Currículos Integrados no Ensino Médio e preside a Comissão de 
Acompanhamento do Programa Nuclear Brasileiro da Sociedade brasileira de Física 

37Guiomar Namo de Mello é diretora da EBRAP – Escola Brasileira de Professores, empresa 
dedicada a estudos, iniciativas e projetos na área de educação inicial e continuada de professores da 
educação básica. Formada Pedagogia pela USP em 1966, fez mestrado e doutorado em educação 
na PUC/SP em 1976 e 1980 respectivamente, e pós-doutorado no Institute of Education da London 
University em 1991-1992. Disponível em: <http://www.namodemello.com.br/vida_educ.html>. Acesso 
em: 20/04/2011. 
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Articulando conhecimento com experiências escolares de sucesso, a 

Secretaria pretendeu com essa iniciativa 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, uma vez que 

estas são orientadas pelos Cadernos do Professor e pelo Caderno do Aluno, os 

quais determinam que conteúdos serão trabalhados por “série”, determinando 

inclusive o tempo de trabalho de cada conteúdo.  

Ao iniciar este processo, a Secretaria procura também cumprir seu dever de 

garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências, para que 

escolas funcionem como uma rede. Com esse objetivo, previu a elaboração dos 

subsídios indicados a seguir: um documento básico que apresenta os princípios 

orientadores para uma escola capaz de promover as competências indispensáveis 

ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo 

contemporâneo. O documento prioriza a competência de leitura e escrita. A fala do 

professor Ruy Berger nos revela uma das fundamentações da Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo: 

 
Ler e escrever não significa só ler e escrever em língua portuguesa, mas 
ler e escrever nas diferentes linguagens. Vivemos em um mundo cuja 
relação que mantemos com o meio é através das linguagens e 
fundamentalmente através da língua. Então, um currículo centrado na 
escritura e na leitura é aquele que trabalha com os alunos as 
competências para compreender, interpretar  e agir através de  
linguagens. Produzir textos sobre o mundo em que vivemos – a linguagem 
é uma forma de ação.   (texto extraído do DVD I São Paulo faz Escola – 
2008) 

 

Em síntese, a Nova Proposta Curricular define a escola como espaço de 

cultura e de articulação de competências e conteúdos disciplinares. Neles, são 

apresentadas situações de aprendizagem para orientar o trabalho do professor no 

ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, habilidades e 

competências são organizados por série e acompanhados de orientações para a 
gestão da sala de aula, para a avaliação e a recuperação, bem como de sugestões 

de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, experimentações, projetos 

coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. A Nova Proposta 

entendeu que a gestão da sala de aula dar-se-ia por diversos “planos de aulas” 

elaborados para cada disciplina por meio, inicialmente, do jornal e, posteriormente, 
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pela Revista do Professor e do Caderno do Aluno. E os professores coordenadores 

deveriam gerenciar se esses planos de aula estariam sendo dados em sala de aula: 

 
Haverá um jornal e uma revista para cada professor. É importante que em 
sala de aula o professor use o suporte-jornal, ensinando aos alunos como 
manuseá-lo. O professor deve ensinar-lhes o manuseio. Assim, a Revista 
do Professor servirá para o preparo da aula.  (SEE/SP, 2008, s/p) 
  
 

 A aula de cada disciplina vem preparada: com número de aulas previstas; 

habilidades do SARESP a serem consolidadas ou recuperadas pelos alunos; 

habilidades relacionadas ao campo e estudo das disciplinas; orientações para a 

aplicação das atividades38; grades de avaliação39; considerações finais (síntese da 

proposta) e bibliografia (indicações de livros, revistas filmes, sites para aula dos 

professores).  

Abaixo apresenta-se o documento base para disseminação dos conceitos e 

princípios  para cada disciplina: 
 

   
Figura 6 – Documento-base que apresenta os princípios e conceitos da Proposta Curricular 

 
2.6.2 O Caderno do Gestor 

 

                                                 
38 Neste tópico, para cada aula ou grupo de aulas, na sequência prevista no jornal, estão detalhados: 
as habilidades que foram previstas para recuperar / consolidar; o modo de o professor se preparar 
para aplicar a aula (referenciais de estudo e consulta de materiais); os recursos / mídias necessários; 
o modo de direcionar e motivar os alunos; o tempo previsto; o modo de organizar a classe para as 
tarefas; o modo de avaliar e corrigir os produtos da atividade. (São Paulo, 2008, s/p) 
39 Neste tópico, para cada situação de aprendizagem, está proposta uma grade de avaliação dos 
produtos produzidos pelos alunos, prevendo possibilidades de respostas e de intervenções do 
professor. (São Paulo, 2008, s/p) 
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Integrou a Proposta Curricular um segundo documento de Orientações para a 

Gestão do Currículo na Escola, dirigido especialmente às unidades escolares e aos 

dirigentes e gestores que as lideram e apoiam: diretores, assistentes técnico-

pedagógicos, professores coordenadores, supervisores:  

 

 

 
Figura 7 – Caderno do Gestor v.1 

 

Esse documento, segundo a SEE/SP (2008), não trata da gestão curricular 

em geral, mas tem a finalidade específica de apoiar o gestor para que seja um líder 
e animador da implementação da Proposta Curricular nas escolas públicas 

estaduais de São Paulo. No Caderno do Gestor v.1, página 6, fica explícita a ordem 

da SEE/SP para com os professores coordenadores os quais devem (verbo no 

imperativo) atuar como implementadores da Nova Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo (2008): 

 
A Secretaria da Educação considera que a coordenação pedagógica 
constitui-se em um dos pilares estruturais da sua atual política de melhoria 
da qualidade de ensino e que os Professores Coordenadores devem atuar 
como gestores implementadores dessa política com os objetivos de: 

  Ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, 
elevando o nível de desempenho escolar evidenciado pelos 
instrumentos externos e internos de avaliação; 

  Intervir na prática de sala de aula, incentivando os docentes a 
diversificarem as oportunidades de aprendizagem, visando à 
superação das dificuldades detectadas junto aos alunos; 

  Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos 
professores designados, com vistas à eficácia e à melhoria de seu 
trabalho. (p. 6) 
 
 

Reforçando a intervenção do professor coordenador na sala de aula, houve o 

“convite” para que os professores pudessem produzir seus planos de aula em 
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sintonia com o Novo Currículo, sob argumentação de que a escola faz parte de um 

sistema de ensino.  

 
O Caderno do Gestor ainda traz a seguinte orientação: 

 
O Professor Coordenador tem, neste momento, seu grande desafio: 
anunciar a Proposta, esclarecer seus fundamentos e princípios, conduzir a 
reflexão da comunidade escolar e organizar o planejamento da escola 
com base na Proposta. O Professor Coordenador deve assumir sua 
função como protagonista dessa implantação em parceria com os diretores 
da sua escola. Para tanto, deve estar preparado para comunicar à 
comunidade escolar o significado da Proposta Curricular e seus objetivos. 
Isso exige o conhecimento de todos os documentos até então produzidos, 
além de técnicas de comunicação e, principalmente, uma postura política e 
pedagógica transformadora, aberta ao diálogo, colaboradora e transparente. 
[...] O Professor Coordenador terá de enfrentar as resistências, 
contando com o apoio irrestrito de seus diretores e supervisor. [...] este 
Caderno e outras ações vêm auxiliá-lo a conseguir êxito em sua nova 
empreitada. (SEE/Caderno Gestor, v.1., 2008, s/p) 

 

Existiu uma variedade de outros programas e materiais disponíveis sobre o 

tema da gestão, os quais as equipes gestoras também puderam recorrer para apoiar 

seu trabalho40 na implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008). O ponto mais importante do Caderno do Gestor foi de garantir que o 

Projeto Pedagógico, que organiza o trabalho nas condições singulares de cada 

escola, seja um recurso efetivo e dinâmico para assegurar aos alunos a 

aprendizagem dos conteúdos e a constituição das competências previstas na 

Proposta Curricular.  

 

 

2.6.2.1 A Gestão do Novo Currículo da Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo (2008) – Caderno do Gestor 

 

O documento denominado Orientações para a Gestão do Currículo – 
Caderno do Gestor v.1, de 2008, propõe que a aprendizagem resulte também da 

coordenação de ações entre as disciplinas, do estímulo à vida cultural da escola e 

do fortalecimento de suas relações com a comunidade. Para isso, reforça e propõe 

orientações e estratégias para a educação continuada dos professores. Esta 

                                                 
40  Os materiais de apoio podem ser encontrados no site: “São Paulo faz escola” 
http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br; nas Diretorias Regionais de Ensino e nos materiais 
(cadernos, jornais, revistas) e DVDs enviados as escolas. 
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formação está estreitamente ligada com a disseminação da Nova Proposta e o 

professor coordenador durante os trabalhos com os professores deve ter a seguinte 

postura e orientação: 

 
A Proposta Curricular, como qualquer outro texto, tem histórias que as 
precedem e as seguem. O ceticismo dos agentes ao receberem a Proposta 
deve ser considerado como um argumento real. Muitos dirão “aí vem mais 
um pacote, um texto que eu já li e já sei o final”. Os agentes têm razão, e a 
História da Educação no Brasil pode exemplificar esse argumento. Como 
fazê-los acreditar que as mudanças propostas serão de fato produtivas? O 
Professor Coordenador, para rebater esse argumento, deve estar 
informado sobre as ações “práticas” da Secretaria, e usar essa informação 
para convencer os agentes de que a Proposta Curricular é, antes de tudo, 
uma Proposta Política que apóia os movimentos inovadores escolares e 
que aposta na possibilidade de desenvolvimento da autonomia escolar. 
Para isso, lança mão de pesquisas educacionais permanentes sobre a 
evolução e avaliação dos critérios de qualidade da gestão e do ensino e de 
seus resultados. (SEE/Caderno Gestor v.1, 2008, p. 8) 
 

 

No dicionário on-line41, o verbo convencer significa: “Levar (alguém) a 

reconhecer uma verdade, apresentando provas ou argumentos […]”. Quando a Nova 

Proposta determina que o professor coordenador deve rebater argumentos sobre as 

possíveis posições contrárias à Proposta e aponta o caminho do “convencimento” 

deixa clara a postura de um comando centralizador que foi implementado nas 

estruturas organizacionais da escola  públicas do Estado de São Paulo e marca a 

sua cultura. O convencer não pressupõe diálogo, ou seja, não considera os 

princípios da gestão democrática que, segundo Pazeto (2000), traz a ideia de 

coordenação e de participação, ao invés de centralização e controle, onde as 

mudanças e transformações são salutares e as alterações de atitudes devem estar 

presentes. Objetiva, segundo Lück (2000), vivenciar uma nova atitude frente ao 

mundo e junto com esta a adoção de conceitos e práticas interativas, participativas e 

reflexivas dos envolvidos na implementação da Nova Proposta Curricular e não sob 

a lógica do convencimento, o qual caracteriza princípios de um modelo 

organizacional que compõem uma estrutura hierárquica em que predomina o 

mandar e a subordinação dos professores e gestores, sem opção de opinar, pela 

SEE/SP.  

A capacidade autônoma é minada pela Proposta Curricular. Um exemplo 

disso está no Caderno do Gestor v.1, 2008, p. 41, em que há a elaboração, pela 

                                                 
41 Dicionário on line: http://www.dicionarioweb.com.br/convencer.html, acesso: 15/05/2011. 
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SEE/SP, minuciosa da reunião que deveria acontecer em todas as escolas públicas 

do Estado de São Paulo. Chama atenção a elaboração até de como deveria 

acontecer a leitura de um texto proposto, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1º DIA – 31/03 
1º Período 
Recursos: sala ampla e confortável, cronogramas xerocados, computador com data-show ou 
retroprojetor, transparências, listas de presença, listas para a retirada dos materiais. 
 
Público-alvo: todos os professores do Ensino Fundamental Ciclo II e do Ensino Médio. 
1. Apresentação do cronograma, dos objetivos da reunião e do(s) Professor(es) Coordenador(es). 
Responsáveis: Diretores e supervisor da escola. 
Duração: 30 minutos. 
 
2. Autoapresentação do(s) Professor(es) Coordenador(es) e de suas funções e dos demais 
professores e convidados presentes. 
Duração: 30 minutos. 
 
3. Atividade-estímulo para o autoconhecimento do grupo. 
Sugestão 
Este pode ser um momento significativo de vivência do grupo de professores no cotidiano da 
profissão. Muitas vezes, poucos conhecem a história pessoal e profissional de seus colegas, pois os 
diálogos curtos no corredor ou a famosa “fofoca” impedem uma visão mais harmoniosa dos seus 
pares. Fica a pergunta do filósofo espanhol radicado na Colômbia Martin Barbero: “O que faz com 
que as pessoas se juntem e o que faz com as pessoas se separem?”. 
Proponha a leitura em voz alta por alguém do grupo (pode ser um convite) do texto (vide Anexo). 
“Tenho esperança que...”, de Lima Barreto (se desejar, copie o texto para duplas de professores). 
Após a leitura, peça que os professores, individualmente, redijam um texto com o título “Lembranças 
de meus tempos de estudante, eu tenho esperança que...”. Convide os professores para a leitura 
de seus textos para o grupo, em voz alta (produza você também um texto e leia para o grupo). 
Duração: 1 hora. 
 
4. Café. Durante o café, os professores podem receber as respectivas Propostas Curriculares e 
Cadernos do Professor por disciplina e série. Prepare uma mesa para a retirada do material (solicite 
a ajuda de funcionários ou estagiários). Prepare também uma lista de controle do recebimento do 
material para a assinatura dos professores – isso evitará a retirada do material para os professores 
ausentes.  
Duração: 30 minutos. 
 
5. Exposição: O que é a Proposta Curricular? Responsável: Professor Coordenador. 
Duração: 40 minutos. 
 
6. Debate: perguntas dos professores. 
Duração: 40 minutos. 
 
7. Almoço ou jantar. 
Duração: 1 hora e 30 minutos. 
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2.7 A concepção de Currículo da Nova Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo (2008) 
 

A proposta curricular do Estado de São Paulo foi desencadear um conjunto de 

ações que, ao mesmo tempo, consolide e recupere as aprendizagens necessárias 

para a implementação de um Novo Currículo. A professora Guiomar Namo de Mello 

traz em seu discurso traços que fundamentam o entendimento deste “novo 

currículo”: 
A cultura se relaciona com o currículo de uma forma umbilical, ou seja, o 
currículo tem raízes dentro da cultura, saí da cultura e sem esta fica  estiolado. 
O Currículo é o patrimônio cultural da cultura científica como da cultura das 
artes e da expressão. Na escola fazemos  atividades extracurriculares, mas  na 
verdade nada é extracurricular.  O que acontece na escola ou é curricular ou 
não é da escola. Isso significa que cada vez que pensamos em uma 
manifestação cultural, expressão, em uma obra quando entra na escola, entra  
pelo currículo, entra a serviço da química, da matemática, da arte, da língua 
portuguesa, da história... Temos um segundo significado que a cultura é o 
contexto mais importante para se trabalhar a disciplina do currículo -  é uma via 
de dupla mão, por exemplo: quando trabalho a física precisamos remeter esta 
em qual contexto cultural esta  inserida. (discurso extraído do DVD I São Paulo 
faz escola, 2008) 
 

Nas Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CEB 

nº3 de 26 de junho de 1998 em seu artigo 10), está determinado que a base 

nacional comum dos currículos do ensino médio seria organizada em áreas de 

conhecimento, a saber:  

I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, objetivando a constituição de 
competências e habilidades que permitam ao educando:  

a) Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação.  

b) Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações específicas.  

 

“Formular opinião adequada sobre determinado fato artístico, científico ou 

social” (SEE/SP 2008, s/p) é a habilidade requerida para o Ensino Médio na Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008). A habilidade expressa na alínea 

b do inciso I é a mesma requerida pela Nova Proposta. Outro exemplo, das mesmas 
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habilidades entre o Novo Currículo e o “Velho Currículo” (PCNs)42, está na disciplina 

de Educação Física. Uma das habilidades da Nova Proposta para esta disciplina é 

“Avaliar, a partir da percepção da Educação Física, os valores nela implicados e 

consequentemente o preconceito relativo a determinados grupos sociais” (SEE/SP, 

2008, s/p) e nos PCNs “Compreender as diferentes manifestações a cultura 

corporal43, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e 

expressão considerando grupos sociais” (BRASIL, 1999, p.169). 

Parece que a Nova Proposta se constitui na continuidade de propostas já 

conhecidas nos PCNs para o Ensino Médio de 1999. E, ao contrário do que 

preconiza a Nova Proposta, os PCNs afirmam a “capacidade de trabalhar em 

equipe44, da disposição para procurar e aceitar críticas, disposição para o risco, 

saber comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento” (BRASIL, 1999, p.24). 

Em seus documentos a SEE/SP não dá espaço para críticas ou questionamentos 

críticos sobre a Nova Proposta.  

A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) apresentou, 

também, propostas didáticas de sala de aula. A base desse projeto foi alicerçada em 

dados coletados pelo SARESP. Com base nesses dados, foram identificadas 

habilidades a serem desenvolvidas em todas as disciplinas do currículo do Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries) e do Ensino Médio (1ª a 3ª séries). Estas foram o ponto 

de conversão das aprendizagens nas diversas disciplinas, articuladas com cada 

campo de estudo específico. 

Foram convocados professores das disciplinas a organizarem um material 

didático inédito e interdisciplinar, com práticas de sala de aula que se propõem a 

recuperar ou consolidar as habilidades de leitura e produção de texto, bem como as 

habilidades matemáticas identificadas como insuficientes pelo SARESP. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo deve cumprir sua função 

de organizar e subsidiar as escolas de seu sistema, tendo em vista a aprendizagem 

dos alunos. O SARESP foi criado com esse objetivo. A constatação, porém, das 

dificuldades de aprendizagem apresentadas nessa avaliação parece não ter gerado 

ações condizentes com os resultados. A ação que ora está sendo proposta assume 

                                                 
42  Esta tese refere-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Ensino Médio, elaborados em 
1999 pelo Ministério da Educação: Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
43 A Educação Física é tratada nos PCNs como cultura corporal de movimento. 
44  Este trabalho entende o trabalho em equipe como socialização, construção e respeito das ideias 
dos gestores, professores, alunos etc. e não um mero ajuntamento destes. 



103 
 

o problema reiterado das defasagens de aprendizagem e, ao mesmo tempo, indica 

um modelo para compreendê-las.  

Com base nesses dados, foram organizados conjuntos de habilidades como 

referência para o trabalho em todas as disciplinas de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental e todas as séries do Ensino Médio, com o objetivo de recuperar as 

habilidades instrumentais de leitura / produção de textos e domínio da matemática, 

vistas como linguagens fundamentais aplicadas nas diferentes disciplinas, para que 

o aluno possa dar continuidade aos estudos. Para tanto, foi produzido um material 

didático apropriado para o uso do aluno, durante as aulas, e outro, incluindo vídeos 

tutoriais, para o uso do professor, para todas as disciplinas do currículo, no período 

acima indicado, de acordo com as determinações do currículo e da grade horária em 

vigor em 2008. A diferença é que, no material proposto, todas as disciplinas irão 

recuperar habilidades de leitura e produção de textos e de matemática indicadas 

como insuficientes nos dados do SARESP. 

Espera-se que, com essa ação, se possa recuperar ou consolidar parte das 

habilidades básicas requeridas para a continuidade dos estudos dos alunos e 

subsidiar a escola e os professores na promoção de novas propostas dessa 

natureza. O material foi projetado para atender o seguinte número de aulas das 

disciplinas: 

 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Disciplinas Número de aulas previstas  
no período de seis semanas 

 
Língua Portuguesa        
Matemática                    
História                           
Geografia                       
Ciências                         
Arte                                
Educação Física            
LEM                               
 

 
30 aulas 
30 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
 

Tabela 1: Número de horas de cada disciplina no Ensino Fundamental  
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ENSINO MÉDIO  
 
 

 

Disciplinas Número de aulas previstas 
no período de seis semanas 

Língua Portuguesa       
Matemática                   
História                        
Geografia                      
Filosofia                        
Química                        
Física                            
Biologia                         
Arte                               
Educação Física  
LEM                              

30 aulas 
30 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 
12 aulas 

  
Tabela 2: Número de horas de cada disciplina no Ensino Médio 

 

Os componentes curriculares e os horários das aulas não foram alterados 

nesse período. O material didático proposto é compatível com o número de aulas de 

cada disciplina. Com base nos dados de desempenho dos alunos em leitura e 

matemática no Saresp /2005, foram constituídas matrizes de referência para todas 

as disciplinas do currículo, de acordo com os critério expostos no Gráfico 1: 
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Gráfico 1: Matrizes de referência para todas as disciplinas 

  

Em suma, as escolas públicas de educação básica do Estado de São Paulo 

iniciam o ano de 2008, sob o discurso da busca na qualidade educacional e as 

ações da SEE/SP, como se nunca houvesse existido currículo antes na escola 

pública do Estado de São Paulo. Será a ação gestora, por força da função, a 

disseminadora da então Nova Proposta Curricular. 

No capítulo III, em busca de respostas para nosso problema e de pistas para 

o enfrentamento desta realidade complexa, ouvimos professores e gestores, os 

nossos sujeitos da pesquisa. 
 

 
Ensino Fundamental 
(EF - 5ª a 8ª séries) 

 
Ensino Médio (EM)

 
 

Grupo I: EF 
As habilidades de leitura e  
produção de textos foram 

privilegiadas nas disciplinas 
Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira Moderna, Arte, 
Educação Física e História. 

 
 

Grupo II: EF 
As habilidades de 

matemática 
foram privilegiadas nas 
disciplinas Geografia, 

Ciências e Matemática. 
 
 

Grupo III: EM 
As habilidades de leitura 

e produções de textos 
foram privilegiadas nas 

disciplinas Língua 
Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna, 
Arte, Educação Física, 

História e Filosofia. 

Grupo IV: EM 
 

As habilidades de matemática 
foram privilegiadas nas 
disciplinas Geografia, 

Biologia, Física, Química e 
Matemática. 
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CAPÍTULO III 

TRABALHO DE CAMPO 

 

 

Figura  8 
Disponível em: 
<http://3.bp.blogspot.com/_OUU5uSnsSc/TKUoAFFTQPI/A
AAAAAAAAqI/L7SSp2_CN3s/s1600/mascaras.jpg&imgrefurl
=http://holyangell.blogspot>. Acesso em: 05/05/2011 

 
 

É preciso estar, realmente, atento para o fato de que, no 
que tange à escola, geralmente, as pessoas que 
planejam as mudanças desconhecem ou 
desconsideram a opinião daqueles que as sofrem. Creio 
que é preciso ouvi-los, não para antecipar as possíveis 
reações às mudanças almejadas e manipulá-las. É 
necessário ouvi-los, posto que são eles que estão 
vivenciando o próprio processo de mudança; são os 
próprios, legítimos atores da mudança e não, 
simplesmente, agentes da administração superior. Se 
serão estas as pessoas que farão as mudanças, então é 
justo ouvi-las em seus desejos, necessidades, 
expectativas. São eles os sujeitos que vivificam a 
organização escolar. 

          Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito (1998, p. 197) 
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Neste Capítulo, temos como propósito consolidar o objetivo maior deste 

trabalho, que é discutir quais as representações que os gestores e os professores do 

Ensino Médio possuem da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

(2008); perceber, por meio da ação gestora, se o gestor tem colaborado com a 

melhoria da qualidade da escola pública; e identificar pistas que possam auxiliar a 

gestão junto à implementação de projetos curriculares: identificar elementos 

desafiadores para ação gestora.  

Esta pesquisa pauta-se na pesquisa qualitativa que analisa e descreve 

experiências complexas, contraditórias, imprevisíveis, a compreensão dos sentidos 

dos atos e dos atores sociais, a revelação de valores declarados ou não. Desta 

forma, a Teoria das Representações Sociais Moscovi e da Complexidade Morin 

contribuíram como inspiração para a análise dos dados coletados na pesquisa de 

campo.  

Foram empregados nesta pesquisa como instrumentos de coleta de dados 

análise documental, estudo bibliográfico, trabalho de campo usando-se 

questionários com perguntas fechadas e abertas valorizando o direito de voz dos 

sujeitos da pesquisa. Justifica-se a escolha por compreendê-los como instrumentos 

de coleta de informações no contexto das pesquisas qualitativas.  

Assim, neste capítulo, são descritos a etapa da construção metodológica, 

cenário e sujeitos da pesquisa, dados coletados, as categorias de análise, como 

também a conceituação da Teoria das Representações Sociais e da Teoria da 

Complexidade. 

 

3.1 A Teoria da Representação Social e A Teoria da Complexidade 
 

O termo representação foi utilizado na psicologia, na sociologia e na filosofia 

com variados significados. A conceituação de representação originou-se com 

Durkhein45 na escola positivista de tradição sociológica. Moscovi (1978), ao estudar 

Durkhein, compreendeu que o autor distinguia entre o estudo das representações 

                                                 
45 Émile Durkheim nasceu em Épinal, no dia 15 de abril de 1858, departamento de Voges, noroeste 
da França exatamente entre a Alsácia e a Lorena. Descendente de uma família judia. Iniciou seus 
estudos filosóficos na Escola Normal Superior de Paris, indo depois para Alemanha. Em sua obra 
explicava os fenômenos religiosos a partir de fatores sociais e não divinos. Suas principais obras são: 
Da divisão do trabalho social, As regras do método sociológico, O suicídio, Formas elementares da 
vida religiosa, Educação e sociologia, Sociologia e filosofia. 
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individuais (como sendo domínio da Psicologia) e o estudo das representações 

coletivas (do domínio da Sociologia). E afirmava que as representações coletivas 

não poderiam ser reduzidas a representações individuais. Essa linha de pensamento 

tinha como pressuposto teórico básico, considerar a sociedade como um conjunto 

de fatos sociais. 

A presente tese inspira-se no proposto por  Serge Moscovici (1978), psicólogo 

social,  que apresenta sua primeira base teórica, em 1961, através da obra La 

psychanalyse: son image, son public (A Psicanálise, sua imagem e seu público). 

Para ele, “representação social é uma modalidade de conhecimento particular que 

tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicaçao entre indivíduos” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 26). 

Com sua teoria, Moscovici (1978) propunha tornar as Ciências Sociais mais 

adequadas ao mundo moderno. O ponto de partida por ele defendido concebia que 

a Teoria das Representações Sociais necessitava de uma redefinição nos rumos da 

Psicologia Social, uma vez que se apoiava numa visão tradicional, influenciada pela 

corrente constituía em uma subdisciplina da Psicologia individual. Moscovici (1978) 

chama a atenção para a impossibilidade de se pensar a existência do sujeito fora de 

um contexto social. 

Denise Jodelet (2001, p. 22), estudiosa da teoria das representações sociais, 

amplia esse conceito: 

[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 
ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretando, é tida 
como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua 
importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos 
cognitivos e das interações sociais. 

 

Representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo 

qual um sujeito se reporta a um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa, quanto 

uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, uma ideia, teoria etc.; 

pode ser real, imaginário ou mítico, mas é sempre necessário. Não há 

representação sem objeto, afirma Jodelet (2001, p. 22).  Para Moscovici (1978), as 

representações sociais devem ser estudadas considerando-se os elementos 

afetivos, mentais e sociais integrados à cognição, à linguagem e à comunicação nas 
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relações sociais que incidem sobre as representações e a realidade material, social 

e ideativa sobre a qual elas devem intervir. 

Pedra (2003) destaca a presença das representações no currículo, elemento 

esse a ser considerado, em virtude de partirmos da contextualização do saber 

ensinar no seu âmbito organizacional, ou seja, no currículo, em sua ótica social e em 

sua relação com a prática docente e a gestão, ressaltando que representações 

interagem com o social. Vejamos suas considerações sobre isso (PEDRA, 2003, 

p.16): 

 

O currículo não se restringe à produção de conhecimento e destrezas para 
a produção; ele reproduz, ou melhor, dá abrigo a um conjunto de 
representações que dizem respeito não apenas ao mundo de produção, 
mas também a variadas relações que os homens mantêm entre si e com o 
seu meio. 

 

 A dimensão social intervém na elaboraçao psicológica das representações e 

estas intervêm no social. 

Jodelet (2001, p.38), nessa perspectiva, afirma que para Moscovici (1978) as 

representações sociais elaboram-se de acordo com dois processos: objetivação e 

ancoragem. A objetivação transforma o que era abstrato em concreto e constitui-se 

em um processo que não é simples, mas complexo. Assim, a objetivação faz com 

que o social penetre na elaboração das representações; a ancoragem permite que 

esta penetre no social. Segundo Jodelet (2001), a ancoragem refere-se à integração 

cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento já existente, bem como 

às transformações derivadas do referido sistema. Acrescentando, ainda, Jodelet 

(2001) afirma que a representação social constiutui-se a partir de experiências, dos 

conhecimentos, através da tradição, educação e comunicação social, ou seja, toda 

representação social define-se por seu conteúdo, o qual tem como elementos 

conceitos e imagens criadas por alguém a respeito de um objeto, de forma a se 

relacionar com outras pessoas.  

Assim, Jodelet (2001, p. 22) enfatiza que a representação social “[...] é uma 

forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo 

prático, e que contribuiu para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social [...]”. Entende-se, portanto, que as representações sociais, enquanto sistemas 

de interpretações que regem as relações das pessoas com o mundo e com os 
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outros, orientam e organizam as condutas,  comunicações sociais, interferindo em 

processos variados como desenvolvimento individual e coletivo, a definição das 

identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações sociais. 

Da mesma forma que as teorizações sobre currículo explicitam um conjunto 

de representações, é preocupação deste estudo  apontar quais as representações 

que gestores e professores possuem da vivência na implementação da Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) e suas reais contribuições na 

melhoria da qualidade do ensino na educação básica na etapa do Ensino Médio. 

 Na teoria da complexidade, elaborada por  Morin (2003, p. 335),  o conceito 

de teoria  tem o seguinte entendimento: 

 
Uma teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. Uma teoria 
não é uma chegada; é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é 
uma solução; é a possibilidade de tratar um problema. Em outras palavras, 
uma teoria só realiza seu papel cognitivo, só ganha vida com o pleno 
emprego da atividade mental do sujeito. É essa intervenção do sujeito que 
dá ao termo método seu papel indispensável. 
  

 

Entende-se que há uma relação recorrente entre método e teoria. Teoria e 

método imbricam-se; confundem-se, são dois componentes indispensáveis do 

conhecimento complexo. Não são receitas nem programas, mas “vias” pelas quais o 

sujeito percorre e reconstrói seu pensamento. Nesse sentido, Morin acrescenta a 

reflexibilidade, que abre a fronteira com a filosofia: 

 
A reflexão não é nem filosófica, nem não filosófica, é a aptidão mais rica do 
pensamento, o momento em que ele é capaz de se autoconsiderar, de se 
metassistemar. O pensamento em que ele é capaz de se autoconsiderar, de 
se metassistemar. O pensamento é o que é capaz de transformar as 
condições do pensamento, isto é de superar uma insuperável alternativa. 
(2003, p. 338-339) 

 

Sendo o método, na perspectiva complexa, “atividade pensante e consciente”, 

considera-se conveniente adotar as diferentes “vias” que conduzem ao desafio da 

complexidade (MORIN, 2003). 

 A primeira via é a da irredutibilidade do acesso e da desordem: ao investigar 

a implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), o 

que os gestores e professores pensam à respeito desta, não se pode desconsiderar 

o acaso, a incerteza, a contradição e a aleatoriedade. 
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 A segunda via é a da transgressão em que não se elimina a singularidade,  a 

localidade e a temporalidade. “A biologia atual não concebe a espécie como um 

quadro geral do qual o indivíduo é um caso singular. Ela concebe a espécie viva 

como uma singularidade que produz singularidades” (MORIN, 2003, p. 178-179). 

 Neste trabalho, portanto, não troca-se o singular e o local pelo universal, pois 

são compreendidos em união. Por isso, optou-se por um estudo que considera a 

localidade, a singularidade da escola e de seus sujeitos, sem desconsiderar, 

entretanto, o universal, ou seja, o sistema escolar, a sociedade, o contexto histórico. 

 A terceira via é a da complicação. A questão da complicação é um problema, 

segundo Morin (2003), quando se percebe a interdependência dos fenômenos 

biológicos e sociais. As interações de um fenômeno são tão incalculáveis que se 

fossem estudá-los, teriam de “matar” o sistema vivo no qual ocorrem. Em sintonia 

com essa idéia, não se poder estudar o fenômeno fora de seu contexto, nem  

estudá-lo a partir de um método  pré-definido, pois estaria “matando” o objeto de 

estudo. Assim, não teria um estudo de um fenômeno, mas o estudo de um 

organismo “morto”, estático. Segundo Morin (2003, p. 279), uma pesquisa: 

 
precisa de um método que saiba distinguir mas não separar e dissociar, e 
que saiba promover a comunicação do que é distinto. Precisamos de um 
método que respeite o caráter multidimensional da realidade antropossocial, 
isto é, que não escamoteie nem sua dimensão biológica, nem a dimensão 
do social, nem a do individual, isto é, que possa enfrentar as questões do 
sujeito e da autonomia. 

 

A quarta via é a misteriosa relação complementar e, ao mesmo tempo, 

antagônica, das noções de ordem, de desordem e de organização. Essa idéia ou 

princípio order from noise (ordem originária da desordem) se opõe ao princípio 

clássico order from order (ordem originária da ordem), obedecendo às leis naturais; 

e ao princípio estático order from disorder (no qual uma ordem, em nível maior, 

nasce de uma desordem, em nível menor). O princípio order from noise, portanto, 

“[...] significa que os fenômenos ordenados podem nascer de uma agitação ou de 

uma turbulência desordenada (MORIN, 2003, p. 179). A quinta via é a da 

organização em si, aparecendo aqui uma dificuldade lógica:  

 
A organização é aquilo que constitui um sistema a partir de elementos 
diferentes; portanto, ela constitui, ao mesmo tempo, uma unidade e uma 
multiplicidade. A complexidade lógica de unitas multiplex nos pede para não 
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transformarmos o múltiplo em um, nem o um em múltiplo. (MORIN, 2003, p. 
180) 

 
 
 A sexta via é, exatamente, o problema de autoprodução e de auto-
organização:  

 
Uma sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos e essas 
interações produzem um todo organizador que retroage sobre os indivíduos 
para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se 
não dispusessem da instrução, da linguagem e da cultura. (MORIN, 2003, p. 
182) 

 

 A sétima via é a da crise dos conceitos fechados e claros, isto é, a crise da 

clareza e da separação nas explicações: 

 
Nesse caso, há uma ruptura com a grande idéia cartesiana de que a clareza 
e a distinção das idéias são um sinal de verdade; ou seja, que não pode 
haver uma verdade impossível de ser expressa de modo claro e nítido. Hoje 
em dia, vemos que as verdades aparecem nas ambigüidades e numa 
aparente confusão. (MORIN, 2003, p. 183) 

 
 

A oitava avenida da complexidade é à volta do observador na sua 
observação. Não passava de ilusão quando se eliminava o observador nas ciências 

sociais. Não é só o sociológico que está na sociedade; conforme a concepção 

hologramática, a sociedade também está nele; ele é possuído pela cultura que o 

possui. 

   
O problema do observador não está limitado às ciências antropossociais; a 
partir de agora, o problema é relativo às ciências físicas; assim, o 
observador altera a observação microfísica. (MORIN, 2003, p. 185) 
 
 

 Ao caminhar por essas vias a pesquisa foi construindo um conhecimento que 

não é absoluto; ao contrário, um conhecimento que abre um diálogo constante com 

a realidade e com os sujeitos, porque o desafio da complexidade “[...] nos faz 

renunciar para sempre ao mito da elucidação total do universo, mas nos encoraja a 

prosseguir na avenida do conhecimento que é o diálogo com o universo” (MORIN, 

2003, p. 191). 
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3.2 O Cenário da Pesquisa 

O campo de pequisa deste estudo realizou-se em duas cidades do interior do 

Estado de São Paulo. Um município localiza-se a noroeste da capital do Estado, no 

interior. Essa cidade distancia-se da capital cerca de 450 km. Ocupa uma área de 

431,307 km², sendo que 117,43 km² estão em perímetro urbano. A população no 

ano de 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 

400.000 habitantes. Desse município, participaram duas escolas: uma localiza-se 

em uma região central e trabalha com o Ensino Fundamental e Médio e é 

considerada uma escola de porte médio com 1500 alunos; a outra escola localiza-se 

na região mais periférica da cidade e trabalha, também, com o Ensino Fundamental 

e Médio e é considerada uma escola de pequeno porte, com 900 alunos. Essas 

duas cidades pertencem a uma Diretoria Regional de Ensino que esta pesquisa 

denominou de D1. 

A outra cidade localiza-se também ao noroeste do Estado de São Paulo no 

interior . Essa cidade distancia-se da capital por volta de 450 km e ocupa uma área 

de 858,641 km² com uma população, no ano de 2010, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística,  de 40.000 habitantes. A escola participante da pesquisa, 

desta cidade, localiza-se na região central e trabalha com o Ensino Fundamental e 

Médio. É considerada de pequeno porte e possui cerca de 1.100 alunos. Essa 

escola pertence a outra Diretoria Regional de Ensino, a qual foi denominada de D2. 

 

3.3 Trabalho de Campo: Procedimentos Metodológicos 

A proposta metodológica trilhou caminhos para que fosse possível atingir uma 

compreensão da temática norteadora da pesquisa, considerando a problemática e 

os objetos de estudo explícitos e implícitos na Ação da Gestão Escolar e a 

implantação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), com base 

nas pesquisas da própria SEE/SP. 

Assim, em busca da resposta à problemática desta tese e para atingir os 

objetivos pretendidos, a pesquisa concretizou-se por meio da análise documental, do 

estudo bibliográfico e da pesquisa de campo.  

Por meio da análise documental via documentos oficiais relacionados à Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), tais como: documentos gerais 
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por área de conhecimento, caderno do professor, dos gestores e dos alunos. O 

estudo bibliográfico permitiu a elaboração do referencial teórico para fundamentação 

da pesquisa, com autores nacionais e estrangeiros, os quais deram suporte para as 

reflexões pessoais acerca da própria temática e também para o levantamento, a 

coleta e a análise de dados, bem como permitiram o emergir de categorias de 

análise, tais como:   

(i) A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008): contradições no 

cotidiano escolar; 

(ii) As vozes da informalidade e os desafios da gestão. 

 O trabalho de campo permitiu, num primeiro momento, identificar a 

caracterização do cenário da pesquisa: o contato, esclarecimento e importância da 

pesquisa, concomitante ao convite para os sujeitos pesquisados, professores e 

gestores da rede pública do interior do Estado de São Paulo de duas Diretorias 

Regionais de Ensino.  

Já num segundo momento da pesquisa, utilizou-se a seguinte técnica e 

instrumentos para recolha de dados: questionário I – “Perfil” dos Sujeitos da 

Pesquisa desta Tese (área de conhecimento, tempo de serviço, categoria etc.) 

(Apêndice A); questionário II (estruturado pela SEE/SP) – 3ª etapa do Projeto 

Melhoria e Qualidade do Ensino: questões “oficiais” para os gestores e professores –

reaplicado aos professores (Anexo C); entrevista semiestruturada, utilizando os 

questionários da Pesquisa SEE/SP – como roteiro, porém de forma flexível para dar 

voz aos entrevistados e para representar uma das principais formas de coleta de 

dados utilizadas nas pesquisas sociais (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 36), com intuito 

de perceber a real vivência do novo Currículo do Estado de São Paulo, 

considerando a sua implementação, a gestão e os professores. 

Para Bogdan; Biklen (1994, p. 149) os dados referem-se aos materiais in 

natura (bruto) que os pesquisadores recolhem da realidade que se encontram a 

estudar e que formam o alicerce da análise. Gatti (2005) afirma que os dados 

coletados de uma pesquisa podem ser desde um conjunto de medidas bem precisas 

até depoimentos, diálogos, discussões, observações etc. 

Salienta-se aqui que, quanto aos dados coletados, o significado destes não se 

esgota em percepções simples e imediatas relacionadas aos referenciais teóricos, 

mas sim vão ao encontro de uma complexidade de contradições, incertezas e 

revelações que Bogdan; Biklen (1994, p. 52) revelam em seu discurso e a qual 
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nossa pesquisa compreende. Ou seja, a ideia de teoria está ligada a asserções 

sistemáticas e testáveis sobre o mundo ajudando na coerência dos dados, os quais 

permitem ao pesquisador transcender um amontoado pouco sistemático e arbitrário 

de acontecimentos.  

Desta feita, foi utilizada, na apreensão do objeto de pesquisa em questão, a 

abordagem predominantemente qualitativa, necessária na investigação de natureza 

social. Tomou-se, como ponto de partida para fundamentação da abordagem da 

pesquisa qualitativa, as ideias que fundamentam a posição de Bogdan; Biklen 

(1994), por ressalvar a investigação qualitativa na perspectiva sociológica, ótica essa 

coerente com o objeto de estudo. Segundo Bogdan; Biklen (1994, p. 47–51), são 

características da investigação qualitativa: a fonte direta de dados ser o ambiente 

natural e o investigador ser o instrumento principal, os quais se interessam mais pelo 

processo do que pelos resultados.  

A abordagem qualitativa analítico-descritiva foi a eleita nesta pesquisa. 

Descritiva porque os dados coletados são em forma de palavras, os resultados 

contêm citações, incluem transcrição de entrevistas e outros registros oficiais, na 

tentativa de analisar os dados em toda sua riqueza, descrevendo de forma narrativa 

em que consiste a situação-problema em foco. A ênfase na abordagem descritiva se 

evidencia, ainda, na forma de captar os dados em suas nuances, em particular no 

uso da palavra e suas variações de significados. Bogdan; Biklen (1994, p. 48-49) 

afirma que tudo tem potencial para revelar uma pista que possibilite compreender 

mais claramente o objeto de estudo. 

Analítica, uma vez que as abstrações são construídas à medida que os dados 

particulares recolhidos vão se agrupando. O procedimento de análise se dá com 

base nos questionários e entrevistas individuais dos gestores e professores e na 

inter-relação com teoria fundamentada e a análise documental. Conforme Bogdan;  

Biklen (1994), esse processo de análise dos dados é como um funil: as informações 

são abertas de início e vão se fechando e se especificando no extremo. O objetivo 

do investigador é perceber as questões mais importantes pertinentes ao seu objeto 

de estudo. 

Assim, a partir da fundamentação e justificativa da opção pela abordagem 

qualitativa analítico-descritiva da pesquisa foram escolhidos os seguintes 

procedimentos para coleta, organização e interpretação dos dados da pesquisa. 
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3.4  O percurso metodológico  

Considerando a trajetória metodológica, as seguintes etapas foram 

empreendidas: 

Constituição dos sujeitos da pesquisa: O convite deu-se aos professores 

da rede pública estadual do Estado de São Paulo do Ensino Médio. Nos primeiros 

contatos com os professores, antes da realização das entrevistas, foi entregue a 

eles uma carta (Apêndice B), que diz respeito ao convite oficial e informações sobre 

os objetivos da pesquisa e quanto à aceitação da participação na pesquisa, garantia 

de anonimato dos participantes e autorização para publicação das análises dos 

dados (TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido recomendado pelo 

Comitê de Ética). 

Aplicação de questionários e entrevistas: Durante o mês de novembro de 

2009, foi aplicado o questionário I (Apêndice A) para identificação do perfil, 

caracterização dos sujeitos. Entre fevereiro e maio de 2010 foi reaplicado o 

questionário II (Anexo C), para que os professores e gestores pudessem nos 

oferecer a possibilidade de cotejar com as respostas “oficiais” enviadas à SEE/SP, 

com as atuais “extraoficiais”, considerando a terceira etapa da Pesquisa do Projeto 

de Melhoria da Qualidade do Ensino e Aprendizagem da SEE/SP. 

Concomitantemente ao período entre fevereiro e maio, foram realizadas as 

entrevistas individuais com 20 participantes da pesquisa (15 professores de 

diferentes áreas de conhecimento e etapas de ensino e 5 gestores). Procurou-se 

captar ao máximo a fala dos participantes, aproveitando todas as oportunidades 

apresentadas na tentativa de enriquecer os dados. As entrevistas não foram 

gravadas, pois alguns professores não se sentiram à vontade; então se optou em 

apenas anotar as entrevistas, como já explicitado.  

Sujeitos da Pesquisa: um grupo de 5 gestores (professor-coordenador e um 

vice-diretor) e 15 professores (7 de educação física; 3 de geografia; 2 de português, 

2 de matemática e 1 de história) de duas Diretorias Regionais do Interior do Estado 

de São Paulo. Visando garantir a não identificação dos participantes do estudo, 

utilizou-se uma identificação uniformizada para cada um dos entrevistados: G1, 

G2,... G5 para os gestores (professor coordenador e vice-diretor); P1, P2,... P15 

para os professores e D1 e D2 para as Diretorias Regionais de Ensino. A sequência 

não corresponde à ordem das entrevistas. 
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Sujeitos 
da 

Pesquisa 

Função 
na 

Escola 

Situação 
profissional 

na SEE 

Diretoria 
Regional 

de 
Ensino 

Categoria 
de  

Ensino 

Tempo 
no 

Serviço 
Público 

P1 Professor/ed. física efetivo D1 EF/EM 12 
P2 Professor/ed. física efetivo D1 EF/EM 12 
P3 Professor/ed. física efetivo D1 EF/EM 20 
P4 Professor/ed. física efetivo D1 EF/EM 18 
P5 Professor/ed. física efetivo D2 EF/EM 11 
P6 Professor/ed. física efetivo D2 EF/EM 14 
P7 Professor/ed. física efetivo D2 EF/EM 9 
P8 Professor/geografia efetivo D1 EF/EM 21 
P9 Professor/geografia efetivo D2 EF/EM 11 
P10 Professr/geografia efetivo D2 EF/EM 15 
P11 Professor/português efetivo D2 EF/EM 22 
P12 Professor/português efetivo D2 EF/EM       10 
P13 Professor/matemática efetivo D1 EF/EM 12 
P14 Professor/matemática efetivo D2 EF/EM 17 
P15 Professor/história efetivo D2 EF/EM 13 
G1 Vice-director efetivo D2 EF/EM 20 
G2 Professor-coordenador efetivo D2 EF 23 
G3 Professor-coordenador efetivo D2 EM 15 
G4 Professor-coordenador efetivo D2 EM 12 
G5 Professor-coordenador efetivo D1 EM 16 

   
                 
                  (P1... P15) – Professores                           (G1... G5) – Gestores 
                  EF – Ensino Fundamental                          M – Ensino Médio 
                  D1 – Diretoria Regional de Ensino 1          D2 – Diretoria Regional de Ensino 2 
                  Efetivo - Professor Admitido Mediante Concurso Público 

Tabela 3 -  Caracterização dos professores e Gestores - sujeitos da pesquisa 
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                  P – Professores           PC – Professor-Coordenador               V/D –  Vice-Diretor                           

Gráfico 2 - Caracterização por área de ensino e função dos Professores e Gestores 

 

 O Gráfico 1, acima, caracteriza as funções dos professores e Gestores 

(professor-coordenador e vice-diretor) e revela a quantidade de Gestores e 

professores entrevistados considerando a área de conhecimento: 7 (sete) 

professores de educação física; 3 (três) professores de geografia; 2 (dois) 

professores de matemática; 2 (dois) professores de português; 1 (um) professor de 

história; 1 (um) vice-diretor e 4 (quatro) professores-coordenadores. O convite por 

área para participação da pesquisa foi intencional e pessoal da pesquisadora. 

Intencional por escolher mais professores da área da Educação Física, uma vez que 

a pesquisadora atua nesta área desde 1991 na rede Pública do Estado de São 

Paulo e trabalha no ensino superior com a disciplina História da Educação e 

Educação Física, a qual mostra que em sua construção histórica a Educação Física 

Escolar tem suas raízes fundamentadas quase que exclusivamente na prática, tema 

para outro trabalho... 

 A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) propôs uma 

vivência pedagógica, não só na área da Educação Física, que rompesse a dicotomia 

entre a teoria e a prática como em outra área. Por exemplo, no Caderno do 

Professor – 1ª série do Ensino Médio – Volume 4 – A Nova Proposta Curricular “Na 

situação de aprendizagem – TOUCHÉ! LUTAR COM ESPADAS” elaborou 5 a 7 
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aulas cujas competências e habilidades propõem compreender o processo de 

“modernização” da esgrima (São Paulo, 2009, p. 27): 

 
Tempo previsto: 5 a 7 aulas. 
 
Conteúdo e temas: processo histórico da esgrima; adaptação de materiais 
e regras; aspectos táticos e técnicos da esgrima. 
 
Competências e habilidades: compreender o processo de “modernização” 
da esgrima; identificar os movimentos básicos da esgrima; reconhecer e 
valorizar as diferentes características pessoais e interpessoais na prática da 
esgrima; reconhecer e valorizar as técnicas e táticas no desempenho 
esportivo e na apreciação do espetáculo esportivo. 

 
Recursos: jornais, fita adesiva, tinta guache de várias cores, colchonetes 
ou giz. 
 

 A relação entre sujeito pesquisador e sujeito pesquisado foi construída na 

convivência com os vinte professores, ao longo dos anos, em jogos, cursos e 

oficinas pedagógicas promovidos pela SEE/SP e as duas Diretorias Regionais do 

Interior do Estado de São Paulo. Os Professores e Gestores optaram pela não 

identificação para poderem se expressar de forma livre, ou seja, sem pressão ou 

medo de retaliação. Essa insistência pelo sigilo deu-se mais pela parte dos 

professores e professores-coordenadores, o que já seria garantido pela 

pesquisadora. 
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Gráfico 3 -  Caracterização por área de ensino e suas respectivas Diretorias Regionais de 
Ensino 

 

O gráfico 3, acima, revela  a quantidade de professores e gestores por 

Diretoria Regional de Ensino (D1 e D2). A D1 está inserida à noroeste da Capital do 

Estado de São Paulo em um município com 400.000 mil habitantes e a D2, também 

a noroeste da capital, em um município com população estimada em 40.000 

habitantes aproximadamente. Da D1 são participantes da pesquisa quatro 

professores da área da educação física; um de geografia, um de matemática e um 

professor-coordenador. Já da D2 participaram da pesquisa três professores da área 

da educação física; dois de geografia, dois de português; um de matemática e um da 

área de história; um vice-diretor e três professores-coordenadores. Não participaram 

do grupo de pesquisa diretores e supervisores. 

 

3.5 Apresentação e Discussão de Dados 

As entrevistas foram analisadas mediante categorias abstraídas da pesquisa 

bibliográfica e da pesquisa documental. Ou seja, da leitura/estudo dos dados 

coletados (Pesquisa da Secretaria da Educação) e das entrevistas (cada questão foi 

anotada em folha separada para facilitar o estudo).  
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Para chegar até as categorias retiradas dos dados (i) A Nova Proposta 

Curricular da SEE/SP (2008): contradições no cotidiano escolar; (ii) As vozes da 

informalidade e os desafios da gestão escolar, num primeiro momento recortamos 

os questionários e as entrevistas, agrupando-as pergunta a pergunta.  Após esse 

recorte, as perguntas e respostas (oficiais e extraoficiais) foram separadas de 

acordo com os seus significados ou significação próxima, marcando a frequência 

que ocorriam para posterior classificação das unidades separadas, tema por tema 

em unidades de significados. Foram escolhidas três perguntas das vinte da 3ª Etapa 

da Pesquisa da SEE/SP: 
 

 Questões 
01. Quais as dificuldades que a escola tem encontrado para trabalhar o 

currículo oficial da SEE? 
16. A Direção permanece na escola durante o período de atividades escolares? 

Como são distribuídos os horários da equipe gestora?
20. Nas HTPCs, a escola define seus objetivos, suas metas, estratégias e os 

planos de ação para alcançá-los?
 
 Após esse procedimento, foi efetuada a análise das unidades tendo em vista 

a convergência e divergência dos dados. Cabe ressaltar que o processo de 

organização e análise dos dados coletados, tratando-se de pesquisa qualitativa, é 

bastante complexo. Segundo Cunha (1989, p. 57), 

[...] é necessário que o pesquisador tenha uma visão global do objetivo 
pesquisado e do contexto que o circunda, sem, entretanto, perder as 
peculiaridades e aspectos particulares que podem, muitas vezes, 
enriquecer a compreensão do fenômeno. 

Em síntese, tratamos os fenômenos observáveis em suas variadas 

formatações, ou seja, dos discursos, das teorias e suas contradições nas práticas 

cotidianas das escolas considerando, especificamente neste trabalho, as vivências 

dos gestores e professores na implementação da Nova Proposta Curricular da 

SEE/SP (2008). Assim, nos próximos itens, trabalhamos as categorias de análises 

que emergiram.  
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3.5.1 Categoria de Análise - A Nova Proposta Curricular do Estado de São 
Paulo(2008): contradições no cotidiano escolar 
 
 Esta categoria de análise emergiu em dois momentos: primeiro na 

identificação das respostas oficiais do questionário da pesquisa da SEE/SP e, em 

um segundo momento, nas reais representações e contradições, ou seja, nas 

respostas extraoficiais dos professores e gestores sobre a Nova Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo (2008).  Considerou-se, portanto, no que se refere à 

categoria, a complexidade, a incerteza, a desordem, a aleatoriedade, como também 

as determinações, a previsibilidade, a constância das respostas oficiais e 

extraoficiais. As contradições entre o diálogo oficial e o extraoficial, em sua 

complexidade, possibilitou a percepção e construção dos desafios para a ação 

gestora. No trabalho de cotejamento das respostas oficiais e extraoficiais esta tese, 

no enfretamento da realidade complexa, não tem o tom da denúncia, nem de 

desconstrução e uma ação imposta, mas nas contradições da realidade em que as 

partes (gestor, professor e a proposta da SEE/SP) se relacionam. Ou seja, 

compreender, perceber quais seriam os desafios profícuos para a ação gestora no 

universo escolar considerando a implementação da Proposta Curricular do Estado 

de São Paulo (2008). 

No tocante à categoria de Análise: A Nova Proposta Curricular do Estado 
de São Paulo (2008): contradições no cotidiano escolar, observa-se que a 

maioria dos entrevistados (professores e gestores) apresentaram respostas 

contrárias às enviadas para a SEE/SP. As respostas dos professores à SEE/SP são 

curtas e precisas, como se os professores quisessem se livrar-se da tarefa de 

responder (percebe-se a falta de reflexão e até cuidado para com as respostas): 

 

 Resposta dada à SEE/SP Resposta dada a esta 
pesquisa 

 
 
P5 

 
“Não tive nenhum problema, nem dificuldade com os 
cadernos do professor e do aluno. O jornal trouxe 
assuntos legais para minha disciplina”.  

 
“Os nossos cadernos pedem 
para que seja trabalhado a 
história dos esportes, os alunos 
não gostam, querem ir direto 
para prática. Não trabalho todo 
caderno, só o que me interessa.” 
 

  
“Nenhum problema com a aplicação da Proposta na sala 

 
“Todos os problemas possíveis 
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P13 

de aula”.  na vivência da Nova Proposta na 
sala de aula, tem atividades 
muito difíceis para os alunos. Até 
eu tenho dificuldade, minha 
coordenadora é também da área 
(matemática) e não sabe nada. 
Nem na última prova para 
coordenadores ela passou. É 
muito difícil para nós.  
 

 
 
 
 
G1 

 
“Muita indisciplina, dificultando o desempenho do 
professor e consequentemente o trabalho em questão.” 

 
“Na verdade não penso que a 
dificuldade é a indisciplina, mas 
sim os conteúdos da proposta 
que muito destes estão distante 
da realidade da escola e da vida 
do aluno. Por exemplo: muita aula 
teórica na educação física e 
conteúdos de geografia que o 
professor nunca viu.”  
 

Tabela 4: Comparação das respostas dadas à SEE/SP e a esta pesquisa 
 

Essas falas revelam a construção do Novo Currículo da SEE/SP em suas 

atividades teóricas e práticas que permeiam o cotidiano escolar em que as 

contradições educacionais ficam explícitas. Contradições que pouco contribuem 

para a compreensão de um processo de construção do currículo como práxis – 

atividades teóricas e práticas  visam à superação, transformação da realidade. Ao 

contrário, as falas dos professores e gestores apontam para uma realidade 

descolada de uma tensão vivida no cotidiano que os impulsionam na busca de 

alternativas de um processo significativo tanto para estes como também para os 

educandos. Ou seja, longe de um currículo que possa ser emancipatório como uma 

busca da superação da relação opressor e oprimido, na busca de uma nova ordem 

social, que, segundo Freire (1986), só é possível por meio de uma educação 

humanizante, superadora da alienação e que potencializa mudanças. A evidência 

abissal entre a realidade da sala de aula e a Nova Proposta Curricular fica evidente 

na afirmação dos professores: 

 
Nem tudo que está no Caderno do Professor tem a ver com a realidade da 
sala de aula. E os cursos que estão dando para nós, de como trabalhar com a 
proposta, não supre a deficiência da minha graduação. Meus alunos 
escrevem mal e como vou trabalhar competências leitoras e escrita com 
história – não consigo. (P15)   
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A resposta deste professor para a SEE/SP quando indagado sobre a 

dificuldade para implantação revela mais uma contradição entre a Nova Proposta e a 

realidade escolar: 

 
A Nova Proposta traz aulas prontas para trabalharmos na sala de aula – as 
competências e as habilidades para o ensino da história- isso facilitou muito 
minha vida para dar aula. (Resposta dada à SEE/SP pelo P15) 
 
 
Eu trabalho paralelo a Nova Proposta com livro didático, prefiro, preencho 
os cadernos dos alunos com eles, mas uso mesmo o meu material didático. 
Na verdade nem entendi direito a diferença entre habilidade e competência, 
para mim, são objetivos – começam com verbos. (Resposta dada à 
Pesquisa Tese pelo P15) 
 
 

 Observamos neste contexto que os professores, de certa maneira, revelam 

um desinteresse em relação à implementação pela Nova Proposta. E o 

distanciamento entre teoria e prática, entre planejamento e execução, uma vez que 

o planejamento, a decisão, a coordenação e o controle do que será trabalhado na 

sala de aula (uma vez que esta já vem preparada nos cadernos do professor e do 

aluno) estão sob a responsabilidade da SEE/SP e seus gestores, e a execução das 

tarefas sob responsabilidade do professor. Este modelo de gestão define, segundo 

Taylor (1986, p. 24), que planejar é “caracterizar qual o trabalho que deve ser feito, 

como deve ser feito esse trabalho, onde e por quem deverá ser executado e, 

finalmente, quando deverá ser feito”. Para tanto são produzidos manuais de 

procedimentos, com detalhamento minucioso das tarefas, os quais, seguidos à risca, 

são considerados instrumentos para o sucesso do sistema. Parece que a Nova 

Proposta da SEE/SP enquadra-se neste modelo de administração, já que os 

cadernos dos professores e dos alunos foram produzidos por alguns para serem 

executados na esteira da automação dos professores, dos gestores e alunos nas 

escolas em nome de uma qualidade educacional. Parece-nos, seria divisão 

pormenorizada do trabalho aplicado à educação nos velhos moldes das habilitações. 

As críticas enviadas à SEE/SP pautam-se no discurso superficial, quase que 

um sussurro para não contrariar a “poderosa” Nova Proposta Curricular do Estado 

de São Paulo (respostas dadas à SEE/SP). Porém, entendidas as contradições e a 

complexidade do cotidiano dessas escolas, temos reveladas as respostas dos 

gestores, as quais mostram a realidade do contexto contraditório e complexo da 

implementação da Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008):  
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 Resposta dada à SEE/SP Resposta dada a esta 
pesquisa 

 
G2 

A única dificuldade foi o atraso dos cadernos. O 
planejamento no início do ano junto com nós 
coordenadores e Direção foi bastante esclarecedor para 
se trabalhar com o Novo Currículo. (G2) 
 

“Todas foram as dificuldades, 
professor bravo porque a 
proposta atinge diretamente a 
sala de aula, a forma imediata, 
atropelou a escola e o 
planejamento veio pronto e não 
concordei com ele, mas tive que 
trabalhar por causa da pressão 
da Diretoria Regional. E não dá 
pra criticar. Posso perder o cargo 
e ainda ser tratada como 
incompetente.” (G2) 
 

 
 

G3 

A maior dificuldade é mobilizar alunos e conscientizá-los 
da necessidade de estudos frequentes, quanto ao Novo 
Currículo, não tivemos problemas com sua 
“implantação”. (G3) 
 

“Tivemos algumas dificuldades, 
mas, resolvemos deixar para 
discutir só na escola e não passar 
a diante uma vez que a pressão é 
muita.  
Se começarmos a colocar muita 
dificuldade na “implantação” do 
Novo Currículo os supervisores 
não vão sair da nossa escola. 
Vão nos vigiar!” (G3) 
 

 
G4 

O atraso do material foi à maior dificuldade. Depois que 
chegou aplicar o Novo currículo foi tranquilo. Sem 
maiores dificuldades. O trabalho coletivo de toda equipe 
escolar  tem ajudado muito no trabalho com o Novo 
currículo. (G4) 
 

“A dificuldade maior esteve e 
esta sendo na falta de 
conhecimento, na maioria, dos 
conteúdos propostos, tanto do 
professor da sala como para nós 
coordenadores. E a 
obrigatoriedade de trabalhar os 
cadernos na sequência e do jeito 
que esta determinada as 
competências e as habilidades. 
O professor tem que trabalhar, 
por exemplo, na educação física 
com o Tênis: não temos bola, 
raquete, quadra adequada e nem 
o professor sabe trabalhar com 
este esporte. Fica complicado”.  
(G4) 
 

 
 

G5 

No momento da “implantação” da Nova Proposta, 
achávamos que iríamos encontrar grandes dificuldades 
para trabalhar, mas o comprometimento de toda a equipe 
e o apoio dos coordenadores Pedagógicos fez com que 
os trabalhos fluíssem naturalmente. O atraso na entrega 
de algumas apostilas foi à maior dificuldade. (G5) 
 

“Na verdade não há trabalho 
coletivo na “implantação” da 
proposta, existe só no texto da 
documentação, e esta é a grande 
dificuldade. Nos orientam  a 
convencer que a Nova Proposta 
é perfeita e orientar o trabalho do 
professor baseado nela. Temos 
que ler junto com os professores 
a Resolução SE-76 que diz que a 
Proposta é o referencial 
obrigatório para a proposta 
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pedagógica da escola. O 
professor não é tonto. Os alunos 
e professores fingem que 
trabalham e nós também.” (G5) 

Tabela 5: Comparação críticas das respostas dadas à SEE/SP e a esta pesquisa 
 

 
Entende-se que os sujeitos não se reconhecem no processo educacional uma 

vez que, em nenhum momento das entrevistas ou da análise documental, buscam, 

de fato, transcender a dimensão do mero treinamento mecânico e direcionar-se para 

a construção de práticas curriculares, cujos educadores, gestores e educandos 

estariam engajados em seu próprio processo de construção do saber. Freire (1996) 

afirma que o oposto deve acontecer, uma vez que um processo educacional se 

constitui em uma relação pedagógica dialógica e interativa entre sujeitos que se 

assumem responsáveis pela construção de uma consciência de sujeitos da história 

em que se desvela a realidade com o ato da ação-reflexão para tornarem-se sujeitos 

que fazem e refazem o mundo.  

Nas análises desses dados, é possível afirmar que na implementação da 

Nova Proposta Curricular emerge toda uma contradição do cotidiano escolar que 

ainda parece ligar-se a uma prática docente e gestora que não se alicerça ao novo 

conceito de gestão educacional que, para Lück (2010), supera o paradigma 

positivista da administração escolar cujo enfoque dá-se em uma fundamentação 

teórica normativa por polarizações (certo/errado; perfeito/imperfeito; 

produto/processo etc.). Mas, sim, parece ainda sustentar que “administrar 

corresponderia a comandar e controlar, mediante uma visão objetiva de quem atua 

sobre a unidade e nela intervém de maneira distanciada, até mesmo para manter 

essa objetividade e a própria autoridade funcional.” (LÜCK, 2010, p. 36). 

 A Nova Proposta do Estado de São Paulo deixa claro que seu o grande 

articulador e guardião são os gestores46, especificamente o coordenador que é 

solicitado para ser o monitorador do trabalho do professor em sala de aula. A esse 

respeito o professor P2 – Educação Física e P9 – Geografia deixaram transparecer 

na entrevista esse monitoramento do gestor (coordenador): 

 
Tem conteúdo de geografia que nunca vi, nem na minha graduação e o meu 
coordenador cobra se estou trabalhando esses conteúdos. Digo que sim e 
mando meus alunos procurarem na internet. (P9) 

                                                 
46 Ver a meta de número oito no Capítulo II. 
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O coordenador da minha escola fica em cima, quer saber se estou 
trabalhando os cadernos com os alunos. Tenta até me ajudar, mas eu que 
sou da área desconheço muito coisa que estão pedindo para fazer. 
Imaginem se o coordenador vai saber tudo de todas as disciplinas. (P2) 
 
 

 O professor P2 – Educação Física reclama do conteúdo proposto pelo Novo 

Currículo referente ao segundo ano do Ensino Médio, uma vez que tem que 

trabalhar no Caderno 4, na página 26, as lesões musculoesqueléticas. Além disso, a 

pressão do coordenador para que os conteúdos possam ser abordados em sala de 

aula é forte e com voz estremecida proferiu: 

 
Para mim estes conteúdos são da área de Ciências. Falei para o meu 
coordenador que entorses, luxação, distensões, torção, bursite são de outra 
disciplina e não para educação física. Ele não entende, diz que tenho que 
cumprir todo conteúdo do caderno. E tem mais, tenho que trabalhar também 
o IMC47, e não sei fazer as contas de fração direito. (P2) 

 

 Ao elencar as tarefas e o que se espera do professor coordenador, a Nova 

Proposta Curricular (SEE/SP – Caderno do Gestor, 2008, p. 7) reforça a ações dos 

professores coordenadores esclarecendo: 

 
Como Professor Coordenador Gestor esse profissional deve ser capaz de 
definir e articular múltiplas ações voltadas para a qualidade do ensino e de 
seus resultados na aprendizagem dos alunos no contexto real onde essas 
ações acontecem. A posição ocupada pelo Professor Coordenador e sua 
representatividade na escola permitem-lhe o poder de decidir e traçar 
um caminho para os outros agentes envolvidos no processo escolar.  

 

 Ao reportar ao professor coordenador que este tem o poder de decidir e traçar 

caminhos para outros agentes escolares, sem a solicitação de um trabalho coletivo, 

é aferir à Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) seu caráter 

impositivo e distante de uma ação gestora democrática participativa que pressupõe, 

segundo Maia (2004), a necessidade de construção coletiva, relações horizontais e 

a participação da comunidade. 

 Lück (2010a, p.117), ao trabalhar questões sobre gestão escolar em que se 

considera a atuação desta, afirma que “orientar, acompanhar e dar feedback ao 

trabalho dos professores na sala de aula, tendo como foco a aprendizagem”, é papel 
                                                 
47 IMC – Índice de Massa Corporal – ferramenta de calculo simples que assessora a adequabilidade 
dos parâmetros do peso e altura de um individuo adulto o calculo dá-se pela formula de IMC = P: 
altura x altura. O resultado deste cálculo revela se o indivíduo está com peso: normal, abaixo do 
normal, sobrepeso, obesidade de grau I, II e III. 
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dos gestores escolares. O que não significa se preocupar apenas com quais 

conteúdos são trabalhados em sala de aula. Ou seja, a orientação do professor 

coordenador focando a sala de aula transcende a orientação da Nova Proposta que 

orienta as questões de como manusear o material, ou ver tão somente o 

cumprimento burocrático dos conteúdos prontos da então Proposta da SEE/SP. 

Lück (2010a, p. 118) defende que é necessário o acompanhamento do trabalho do 

professor na sala de aula com foco na interação entre as práticas de ensino e a 

aprendizagem dos alunos, processo esse que se constitui em uma condição 

essencial do trabalho de gestores escolares, porém que não seja focado apenas na 

observação do cumprir de conteúdos. 

 Considerando os exemplares de acordo com a disciplina/série – Revista do 

Professor - da Nova Proposta Curricular, entende-se que sua implementação retira a 

autonomia do professor uma vez que direciona o trabalho pedagógico do professor e 

estabelece procedimentos de avaliação dos resultados escolares centrados 

unicamente nos conteúdos contidos nos cadernos do professor e do aluno. O 

professor tem que ensinar o que os cadernos determinam e na sequência 

estabelecida sob a “vigilância” do professor coordenador: 

 
Somos obrigados a trabalhar os cadernos, página por página, e registrar 
nos diários. A minha coordenadora faz uma vistoria se os conteúdos 
registrados na caderneta são os mesmos da Proposta e minha Diretora 
corrige as minhas cadernetas fazendo comentários sobre a cor da tinta, o 
formato das letras – uma preocupação somente estética. (P12) 

 

 De acordo com as respostas dos professores entende-se que A Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) parece tornar os professores 

obedientes e executores que desempenham as ordens dos cadernos, sem 

considerá-los, pessoas criativas e capazes de avaliar criticamente a própria prática 

docente. Retira dos educadores o que Giroux (1997) conceitua como “Intelectuais 

Transformadores” (aqueles que devem responsabilizar-se pelo questionamento sério 

sobre o que e como ensinam e as metas que defendem) e contribui para a vivência 

de um currículo cujo espaço democrático e características emancipatórias são 

minimizados no espaço escolar. 

Além da ordem para o professor coordenador, os objetivos dessa 

implementação, mais precisamente o de intervir na prática de sala de aula, mesmo 

que sob a argumentação do incentivo de levar o docente à diversidade de 
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oportunidades de aprendizagem, vai ao encontro das palavras de Abranches (2003) 

ao considerar que é preciso repensar as relações hierárquicas existentes dentro do 

ambiente escolar, sendo necessário estabelecer e manter relações horizontais, com 

o incentivo à cooperação entre os membros do colegiado e o respeito ao próximo. E 

que ainda falta realmente o patamar democrático, o que prescinde um sentimento 

concreto de coletividade e de autonomia nos processos decisórios. Sentimentos dos 

quais a implementação da Nova Proposta passa longe e que os gestores e 

professores confirmam: 

 
Nas reuniões da Diretoria para estudar sobre o Novo Currículo, pediram 
para que não fosse desviado da sala de aula as situações de aprendizagem 
dos cadernos do professor e estava na nossa responsabilidade observar 
isso. (G4) 
 
 
Até a inspetora de aluno já entrou na minha sala de aula, sem bater, para 
verificar se eu e os alunos estávamos trabalhando os cadernos na sala de 
aula. Num outro dia fui pedir o mapa ‘mundi’ pra trabalhar com os alunos e a 
inspetora de aluno, ao me entregar, disse que minha coordenadora queria 
saber se o mapa estava relacionado com as atividades propostas no 
caderno do professor. Estou me sentindo uma marionete.  (P8) 

 
Ou seja, trabalhar fora das “cartilhas” (caderno do professor e do aluno) foi 

considerado sinônimo de incompetência e até uma afronta à unidade do sistema 

escolar, o que justificava a merecida  intervenção do professor coordenador durante 

as aulas: 

 
Nas reuniões que participei na minha Diretoria Regional ficou muito claro 
que não era para deixar os professores trabalharem em sala de aula o que 
não fosse contemplado na proposta. (G5) 

  

Na análise do Caderno do Gestor v.1. de 2008 os verbetes: gestão 

democrática, gestão, gestor permeiam por todo este documento base de 

implementação da Nova Proposta, o que não garante uma efetiva vivência prática e 

real da gestão democrática na escola. Junto à adoção da terminologia gestão, Lück 

(2000) recomenda que é necessária a adoção de princípios e valores mais 

democráticos no ambiente escolar com abertura maior da participação da 

comunidade escolar no cotidiano da escola, aqui, incluí-se também o professor da 

sala de aula, o professor coordenador, diretor, supervisor como atores, construtores, 

sujeitos de escolhas de concepções pedagógicas, ou seja,  sem a participação de 
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todos os envolvidos na ação para implementação de um projeto os esforços e 

gastos acabam tornando-se dispendiosos e sem muito sucesso (LÜCK, 2000): 

 
Sou professora há 20 anos e estou cansada de ver esses modismos. Um 
dia acaba. Na minha área é muito difícil, os alunos estão acostumados a 
trabalhar mais a prática e o trabalho teórico eles acham chato. Mando, 
mesmo, eles procurarem as respostas do caderno deles na internet. Aí eles 
mostram para a coordenação e vamos para quadra. (P3) 

 

 Ao indagar aos professores sobre a permanência da direção e os horários da 

equipe gestora na escola durante as atividades escolares, as respostas foram 

unânimes: “sempre tem um representante da gestão na escola nos períodos de 

atividades”. Interessante perceber as respostas enviadas para pesquisa da SEE/SP, 

ressalta-se que os responsáveis pela transcrição e envio das respostas dos 

professores, para a SEE/SP, foram os professores coordenadores, inclusive deles 

próprios. As respostas, para a Pesquisa desta Tese, são as mesmas, porém são 

complementadas com frases reveladoras: 

 

 Resposta dada à SEE/SP Complementos oferecidos à 
resposta dada a esta pesquisa 

 
G1 

“Sim, sempre: manhã, tarde, noite. 
Sempre tem uma pessoa da equipe na 
escola”. 
 

“Sim, sempre: manhã, tarde, noite. 
Sempre tem uma pessoa da equipe na 
escola. Dividimos o trabalho na escola da 
seguinte forma: quando vou de manhã ou 
à noite, o diretor vai à tarde e os 
professores coordenadores cobrem o 
buraco. Converso com os professores nos 
intervalos. Tenho tantos relatórios para 
assinar, atender atribuições de aula, 
acompanhar a secretaria, quando falta um 
professor, eu quem cuido, corro atrás das 
instalações da escola, os alunos que dão 
trabalho sobram pra mim, principalmente, 
os da noite.” 

 
 

G5 

“A Direção e a vice-direção estão sempre 
na escola. Os horários são flexíveis”. 
 

“A Direção e a vice-direção estão sempre 
na escola. Os horários são flexíveis.  
Quando a direção esta, na  escola, o vice-
diretor não  esta. Dificilmente estão os 
dois juntos.”

 
G4 

“O meu diretor e o meu  vice vão 
diariamente para escola, só quando tem 
reunião na Diretoria que não  vão.”  
 
 

“O meu diretor e o meu  vice vão 
diariamente para escola, só quando tem 
reunião na Diretoria que não  vão. Um 
gosta mais do trabalho noturno e outro do 
diurno. Eles combinam e nunca  estão nos 
trabalhos de HTPCs. O trabalho 
burocrático fica com eles e para mim a 
parte pedagógica.”

Tabela 6: Complementação às respostas dadas à SEE/SP 
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 Outra comparação reveladora é entre as respostas sobre as HTPCs da 

escola. Vejamos essa comparação no Quadro 7 abaixo: 

 
 Resposta dada à SEE/SP Resposta dada a esta pesquisa

 
G1 

“Todos HTPCs são planejados pelos 
Coordenadores Pedagógicos, com pauta a 
ser definida pela Nova Proposta. Os objetivos 
da Escola, são traçados, discutidos, 
analisados e definidos pela equipe escolar, 
Conselho de Escola e representantes de pais 
e alunos ( no planejamento, no início do ano 
e término do 1º semestre). Com a 
participação e dedicação de todos podemos 
construir uma proposta eficaz, que atende 
aos anseios da sociedade e às necessidades 
de aprendizagem dos alunos. Desta forma 
construiremos uma escola com a ‘cara da 
comunidade’.”  
 

“Trabalhamos, realmente, nas HTPCs o que 
a Proposta pede porque somos obrigados. 
Os coordenadores estudam a Proposta e 
levam as atividades para a HTPCs. É muito 
trabalho ter que convencer os professores e 
implantar. Cobrança de todos os lados.” 

 
G4 

“As HTPCs estão voltadas para a formação  
continuada dos professores. Trabalhamos as 
propostas dos cadernos do Gestor. Os 
professores têm estudado os cadernos, os 
conteúdos e estão compreendendo aos 
pouco o que é a  Nova Proposta.” 
 

“Nas HTPCs estava trabalhando, antes da 
implantação da Proposta, uns livros sobre 
avaliação. Os professores tem dificuldade de 
avaliar formativamente. Mas aí a Proposta 
veio e mudou tudo.” 

Tabela 7: Comparação entre as respostas dadas à SEE/SP e a esta pesquisa sobre as 
HTPCs 

 

Sob a égide da Nova Proposta Curricular  do Estado de São Paulo (2008) os 

gestores das escolas públicas do Ensino Médio deixaram de lado as necessidades 

reais que estavam sendo trabalhadas nas HTPCs para implantar e trabalhar as 

exigências da Nova Proposta. 

 Em meio a essa realidade complexa, é importante ressaltar a estrutura física 

do Jornal do Aluno. O primeiro material utilizado pelos alunos e elaborado pela 

Proposta no início das aulas era extremamente desconfortável, uma vez que foi 

confeccionado em um tamanho de 40 x 70 cm, e mal cabia nas carteiras dos alunos, 

cujas folhas soltas caiam o tempo todo no chão. O jornal do aluno foi considerado 

pelos professores inadequado para manipulação em sala de aula, como também 

algumas atividades propostas pelo jornal não respondiam à necessidade real de 

recuperação dos alunos. 
 

O jornal do aluno quase nos enlouqueceu, folhas muito grandes, os alunos 
se escondiam atrás dele. Desisti do material. Copiei o material na lousa e fiz 
meus alunos copiarem no caderno. (P13) 
 



132 
 

Os alunos trabalharam com o jornal com muito sacrifício. Que material 
esquisito! Enorme e desajeitado, acabou virando aviãozinho na sala de 
aula. E o conteúdo do jornal não foi o que os meus alunos do Ensino Médio 
tinham como dificuldade. (P11) 
 

Para minha disciplina que não havia quase nada de conteúdo, foi 
interessante o jornal do aluno. Mas de recuperação ele não tinha nada. Era 
tudo novo. Achei melhor trabalhar o jornal no chão da quadra, pois na sala 
de aula não cabia na carteira do aluno. (P6) 
 

 
Todo dia observamos se os professores estão trabalhando os conteúdos da 
Proposta e se anotam no diário de classe o que foi trabalhado. (G1) 
 

Em todo esse contexto escolar, a turbulência, a desordem e acasos do seu 

dia a dia apontaram para que a segunda categoria de análise emergisse: As vozes 

da informalidade e os desafios da gestão escolar. 

3.5.2 Categoria de Análise: as vozes da informalidade e os desafios da Gestão 
Escolar 

A categoria emergiu dessa realidade complexa: da implementação da Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) e a realidade escolar (gestores, 

professores etc.). Nessa categoria entende-se que a complexidade da realidade 

escolar, a implementação da Nova Proposta e a ação gestora são um processo 

contínuo de construção e reconstrução em busca de um equilíbrio entre 

análise/síntese; todo/parte.  

Segundo Morin (1995), não se pode isolar o objeto de estudo do seu contexto, 

dos seus antecedentes, da sua evolução. Caso contrário pode-se reduzi-lo à 

simplicidade e, inevitavelmente, a uma compreensão unidimensional que produz um 

saber parcelado, incapaz de compreender e aprender a complexidade do real. 

Então, nessa categoria - as vozes da informalidade e os desafios da Gestão Escolar 

- procurou-se perceber por meio dos discursos oficiais e extraoficiais (dando ênfase 

ao discurso extraoficial) a contribuição da ação gestora na implementação da Nova 

Proposta (que busca a melhoria da qualidade na escola pública paulista) e os seus 

desafios. Escutar na informalidade os dados que não foram contemplados no 

discurso oficial - o currículo oculto - apontou pistas para os desafios da ação 

gestora. 
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Os gestores da escola fizeram revelações interessantes à pesquisa desta 

tese: 
Nas HTPCs todo o trabalho coletivo que trabalhei foi desconstruído com a 
Nova Proposta. Tinha que implantar o currículo da SEE. Estava sob minha 
responsabilidade. Só eu iria dar a cara a tapa? Não, né. Meu diretor se  
escondia na sala dele. O ambiente da escola estava muito pesado. (G2) 
 
Os professores me olham, nas HTPCs, como se eu fosse a culpada de tudo 
que esta acontecendo na escola. Tem um professor que  exigiu que eu 
deveria ensinar para ele tudo de Educação Física que estava na Proposta. 
(G3) 
 
Nossos objetivos, metas e estratégias foram redefinidos pela Proposta. O 
trabalho antes da Proposta não foi levado em conta. (G4)  

  

Os professores e os gestores por força das legislações educacionais, desde 

1988, entendem que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão 

democrática do ensino público, conforme o inciso VI do artigo 206 da Constituição 

Federal. Entende-se que gestão democrática é uma gestão de autoridade 

compartilhada; supõe ruptura com praticas autoritárias, hierárquicas; participação 

dos atores em decisões, enfim, gestão democrática da escola se articula com gestão 

democrática do sistema de ensino (Federal, Estadual e Municipal).  

A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008), por não poder 

ser inconstitucional, traz o discurso da gestão democrática e sua prática contrapõe-

se a esta com práticas centralizadoras (apresentadas na categoria anterior e no 

capítulo II). Os gestores, peça fundamental para disseminação da Nova Proposta, 

fica entre a implementação impositiva da Nova Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo e a realidade escolar que a recebeu sem consulta prévia. Brito (1998) 

constata que muitos programas de mudança, na escola, fracassaram por ignorarem 

as forças culturais atuantes e o clima nas instituições, como também por 

desconsiderarem que o caminho da mudança e as estratégias para realizá-las 

encontram-se no próprio contexto. As falas dos gestores deixam transparecer o 

clima de rivalidade e imposição que a Nova Proposta Curricular  do Estado de São 

Paulo (2008) provocou na escola, o que aponta para o desafio de uma ação 
gestora que tenha coragem de manter-se na vivência da gestão democrática.  Tal 

desafio possibilita manter a melhoria do clima da escola, o que pode significar 

pessoas que trabalham em prol da escola, até mesmo da Nova Proposta de forma 

consciente. Segundo Brito (1998, p.129), 
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[…] o clima da escola ou de qualquer outra organização, revela-se como 
elemento capaz não somente de impulsionar, significativamente, subgrupos 
ou a própria organização como um  todo, como também mostra-se: um 
ponto referencial determinador de atitudes, expectativas e condutas; 
reforçar  valores, mediador das práticas organizacionais das quais é 
originário e pelas quais se mantém […]  

Com a implementação de uma política educacional, mesmo que imposta, o 

gestor poderá ter como desafio manter o clima escolar em um espaço acolhedor e 

disseminador de vivências democráticas como a de ouvir, a de respeitar o que os 

professores e alunos pensam a respeito dessa implementação e até promover 

redirecionamentos mais adequados para cada realidade escolar.  

O clima parece exercer influência no comportamento e nos sentimentos dos 

professores em relação à organização escolar, influenciando o seu desempenho. 

Nesse contexto o gestor é um líder que, segundo Marins (2003), é visto como 

alguém que traz algum benefício não só ao grupo, mas a cada indivíduo, e nessa 

interação o grupo devolve ao líder o seu reconhecimento e lhe confere autoridade, 

que não é sinônimo de autoritarismo. 

Os dados recortados e analisados no contexto apontam para o desafio de que 

antes de efetivar-se a implementação de uma política educacional, poder-se-ia 

discutir as formas dessa implementação:  

 
A maior reclamação do Novo Currículo, por parte dos professores, é que 
está longe da realidade necessária da escola e a forma impositiva da 
implantação. (G1) 
 
A ideia é a de implantar o Novo Currículo a qualquer preço. (G3) 

 
Na minha disciplina, enrolo mesmo, não sei tudo que a Proposta me manda 
fazer. (P9) 
 
Olha, já disse que não achei ruim os conteúdos dos cadernos da educação 
física. O problema é que não domino mais da metade daquilo que esta lá. 
Fico sem graça, mas não sei mesmo. (P6)  

 

As falas deixam transparecer que os planejadores da Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo (2008) não foram os executores responsáveis 

dela. Antes de se ter a redação definitiva de implementação de uma política 

educacional, no caso, o da Nova Proposta, o desafio encontra-se em apresentar o 

Projeto ou anteprojeto aos educadores e gestores, de cada unidade escolar de 

execução, para ampla análise e discussão. Isso oportunizaria a contribuição de um 

grupo mais amplo; a aproximação da necessidade real da escola; o conhecimento 
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do quanto cada professor e gestor conhecem do que é proposto pela nova política 

educacional, o que seria enriquecedor e bem mais democrático. 

As vozes da informalidade desta pesquisa elencam, nas falas acima, a 

angústia e a falta de preparo dos professores ante a implementação da Nova 

Proposta do Estado de São Paulo (2008), por desconhecerem muito dos conteúdos 

propostos a serem trabalhados com os alunos. Isso indica outro desafio: o desafio 
da superação do cenário educacional pela falta de adequação das políticas 

educacionais; pelas condições precárias de trabalho; pela formação deficiente dos 

professores. O conformismo não tem sentido neste cenário e quando uma realidade 

não responde às necessidades, conforme Freitas e Giirling (1999), a liderança 

exercida pelo gestor educacional de forma participativa e autônoma pode mudar 

todo um contexto:  

  O desafio da superação, não em palavras, mas de ações que transformam uma 

realidade necessária - se os professores diante da implementação da Nova 

Proposta do Estado de São Paulo (2008) sentem-se incapazes de trabalhar 

determinado conteúdo, por desconhecê-lo. Primeiro desafio da ação gestora é o de 

buscar coletivamente, com a equipe de professores, a relevância desse conteúdo 

para a realidade da escola em questão. Sendo aprovado pela equipe (professores 

da área e de outras áreas, gestores) o conteúdo disciplinar, a ação gestora remete 

para a necessidade de pesquisa e estudo, juntos, sobre o assunto, como também a 

possibilidade de buscar ajuda de profissionais da área solicitada. Pois, uma 

consciência critica, uma intenção, uma vontade de superação não se constitui em 

um trabalho tão somente intelectual mas na práxis – na ação e reflexão (FREIRE, 

1981). A ação gestora não pode engessar-se perante os problemas ou legitimar as 

contradições impostas pela implementação de uma política educacional. O que 

remeteria na falta de respeito profundo e descrença do outro. Como se a 

comunidade escolar fosse destituída e não pudesse co-gerir seu destino.  

  Desafio da criticidade da ação gestora de não receber uma política pública 

educacional com a singeleza de imaginar que por se estar vindo dos órgãos 

centrais não é passível de erro. O desafio aqui perpassa pelo exercício da 

cidadania, que aponta para um ato de coragem, no sentido de abrir o jogo com os 

órgãos centrais e entre os pares, sem camuflar o que se pensa ou esconder o que 

se faz. Sem a qual uma análise crítica real estaria impedida de acontecer, pois 

gasta-se energia com intervenções pautadas em ilusões. O desafio do ato de 
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coragem aponta também para a reivindicação ante os órgãos centrais por uma real 

formação qualificada antes ou concomitante à implementação de uma política 

pública educacional. Qualificar nesse contexto não se confunde com mera 

informação sobre tal implementação. Pois ao gestor é requerido ser “um interlocutor 

qualificado, uma vez que deve estar capacitado para uma escuta, que, criticamente 

informada, leve em conta as fantasias, angústias e defesas que acompanham 

qualquer processo de mudança” (PATTO, 1990, p. 352). O gestor deve 

compreender o ambiente em que está inserido e ser visionário, projetando, em 

conjunto, ações favoráveis para o grupo no qual todos estão envolvidos:  

 
[...] é necessário que o gestor perceba o caráter potencialmente 
transformador de sua ação. Os estabelecimentos de ensino, como 
unidades sociais, são organismos vivos e estão em constante mudança. 
Portanto, ao gestor cabe um estilo especial de liderança, ao compreender 
essa organização como uma entidade viva e dinâmica, rica nas relações 
inter-pessoais. Isto quer dizer compreender a cultura, o clima escolar para 
estimular a interação e a participação entre os elementos da equipe de 
educadores. Juntos poderão construir sua própria identidade e promover as 
mudanças estruturais de dentro para fora (HESSEL, 2004, p. 26). 
 
 

O desafio de ser gestor é “[...] deixar um pouco de lado o racional, o 

lógico, para sentir o momento atual, entendê-lo e, sem reservas, dispor-se a mudar” 

(ALONSO, 1995, p. 21) em favor de uma educação complexa que parece sempre 

colocar “em questão” os saberes, às teorias, às práticas, enfim a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação a respeito da implementação da Nova Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo (2008) surgiu a partir de algumas inquietações da 

pesquisadora, enquanto docente da escola pública do Estado de São Paulo, 

juntamente com professores e gestores que vivenciaram também a implementação 

dessa política educacional por meio da Nova Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo (2008). 

As primeiras inquietações que emergiram nesse contexto referem-se à forma 

considerada impositiva e descontextualizada em que ocorreu a implementação da 

Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008). Após as primeiras 

inquietações neste trabalho, foi estabelecido como foco, o processo de 
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implementação sublinhando a relação da ação gestora na escola e a vivência 

pedagógica dos docentes do Ensino Médio da escola pública paulista face à citada 

implementação. 

Antes da coleta dos dados gerados pelas entrevistas fechadas e abertas, 

inferíamos que a SEE/SP poderia não ter suas ações concretizadas com a qualidade 

almejada pela imposição dos conteúdos “propostos”, pela distância entre estes e a 

realidade pedagógica e, também, porque teria a implementação desta política 

educacional afastada da concepção de gestão democrática, apesar de defendê-la 

fartamente no discurso oficial e não na prática. 

Com o cotejamento dos dados das entrevistas, dos professores e gestores, 

confirmaram-se as hipóteses inferidas neste trabalho, como podemos observar nos 

capítulos II e III. Em relação à qualidade escolar, esta é entendida pela SEE/SP 

apenas na recuperação dos baixos índices de aproveitamento escolar aferidos nas 

avaliações realizadas em âmbito nacional e estadual (SARESP, SAEB, Prova Brasil 

e ENEM). Ignora-se, portanto, o que as Diretrizes Curriculares Gerais para 

Educação Básica determina em seu Art. 10: que a exigência legal de definição de 

padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer 

que a sua avaliação associa-se à ação planejada, coletivamente, pelos sujeitos 
da escola.  

Na mesma resolução no Art. 8 entende-se que a garantia de padrão de 

qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das 

aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da 

distorção de idade/ano/série, resulta na qualidade social da educação, que é uma 
conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo.  A qualidade 

educacional pauta-se, portanto, na construção coletiva, um dos princípios da Gestão 

Democrática; na inclusão e valorização das diferenças; na inter-relação entre 

organização do currículo e trabalho pedagógico; na preparação dos profissionais da 

educação; na integração dos profissionais da educação, alunos, família e agentes da 

comunidade interessados na educação etc. A avaliação externa contribui sim para a 

qualidade da educação, mas não aplicada de forma isolada como considerou a Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008).  

A falta da vivência da Gestão Democrática na implementação da Nova 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) trouxe uma reação dos 

professores e gestores: o envio de informações equivocadas à SEE/SP quando esta 
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aplicou os questionários nas escolas públicas para ter o retorno de como a 

implementação de sua política educacional estava acontecendo. Esse contexto pode 

ter contribuído para que a SEE/SP reelaborasse suas considerações a respeito da 

implementação da Nova Proposta em dados irreais. A falta da vivência da Gestão 

Democrática na implementação da Nova Proposta Curricular  da SEE/SP trouxe uma 

reação dos professores e gestores o envio de  informações equivocadas  à  SEE/SP 

quando esta aplicou os questionários nas escolas públicas para ter o retorno de 

como a implementação de sua política educacional estava acontecendo. Esse 

contexto pode ter contribuído para que a SEE/SP reelaborasse suas considerações 

a respeito da implementação da Nova Proposta em dados irreais. O que colabora 

com o  distanciamento da melhoria da qualidade do contexto escolar.  

Por outro lado, as contradições, a turbulência, a desordem dessa realidade 

escolar permitiram que este trabalho pudesse perceber e indicar propostas 

desafiadoras para ação gestora durante a implementação de uma política pública 

educacional. Entre os  quais: o desafio de uma ação gestora que tenha coragem 

de manter-se na vivência da gestão democratica, para manter  o clima da escola 

mais  agradável e acolhedor mesmo que em meio as pressões de uma 

implementação de uma política educacional impositiva.  O desafio de descutir 

coletivamente a implementação de uma política  educacional, para minimizar a 

distância entre planejadores e executores. Para a  aproximação da necessidade real 

de cada escola o que seria enriquecedor e  democrático.  O desafio da superação 
do cenário educacional efetivado em  ações para uma  transformação  real 

necessária e não pautada em enganos, ilusões.  Desafio da criticidade, da  ação 

gestora,  ante a implementação de uma política educacional, posiciona-se 

conjuntamente  com os professores, de foram crítica e não passiva. O desafio do ato 

de coragem de não  repassar informações  equivocadas mesmo que para se 

protegerem de um contexto opressor. Assim, há de se considerar, também quando 

se implementa uma política educacional, o que se fazia antes na cultura da escola. 

Esta tese entende por cultura escolar as concepções assumidas, em vivências 

práticas ou não, que refletem os valores e atitudes, as pedagogias, as didáticas, os 

enganos, as verdades de determinada comunidade escolar. E ignorar, tentar apagar 

todo um trabalho que já  estava  em andamento é desconsiderar  práticas reais 

coletivas assumidas dentro da  escola, o que é uma ingenuidade. A cultura escolar 
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não se desfaz  pela força de uma implementação política, ao contrário, uma 

proposta oficial impositiva pode deflagrar, como vimos pelos relatos dos professores  

 e gestores, o “faz-de-conta” que se ensina, que se  aprende e que se tem a vivência 

da gestão democrática.  

Esperamos que as  reflexões oriundas deste estudo possam oferecer alguma 

contribuição para os  gestores e professores, como também para outras 

implementações de uma política  educacional. 
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MODELO DO QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA TRAÇAR O PERFIL DOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR E GESTOR PARA TRAÇAR O PERFIL DA 

AMOSTRA 

1- Nome para pesquisa: P____ ;  G ____  

2- Qual sua função na escola? _______________________________________ 

3- Em qual área de conhecimento você atua? 

___________________________________ 
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4- Situação profissional: efetivo   ___ sim        ___ não 

5- Em qual Diretoria Regional de Ensino você atua? 

______________________________ 

6- Em quais categorias de ensino (etapa) você atua?__________________ 

7- Qual seu tempo no serviço público? ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

         TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
 

Eu, _______________________________________, declaro que fui devidamente informada(o) sobre 

a pesquisa intitulada: A Nova Proposta Curricular da SEE/SP (2008) - vivências nas Escolas Públicas 

Paulista: desafios para a ação gestora, realizado por  Raquel de Carvalho Ruiz Abrahão, doutoranda, 

regularmente matriculada no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Regina Lúcia Giffoni Luz 

de Brito. 
Declaro também ter aceitado participar deste trabalho concedendo entrevista e respondendo às 

questões formuladas pela pesquisadora, estando ciente de que a mesma não será gravada, ficando o 

material de anotações em poder da Pesquisadora, tendo em vista a realização do referido estudo. 
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Tenho ciência de que minha participação é livre e espontânea, podendo interrompê-la a qualquer 

momento que desejar e que as informações obtidas não serão identificadas nominalmente, 

destinando-se, exclusivamente, à realização deste estudo. Não haverá despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo e a pesquisa poderá ser publicada desde que não tenha a 

identificação dos sujeitos. Para tal será respeitada e cumprida a Teoria Principialista que visa 

salvaguardar a autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, privacidade e confidencialidade 

(Res. 196/96 CONEP/CNS/MS). 

 

_____________________________________     Data _____/______/_____ 
Assinatura do entrevistado 
 

_____________________________________     Data _____/______/_____ 
Testemunha 

 
_____________________________________     Data _____/______/_____ 

Testemunha 
 

Atenciosamente,  

                                   Raquel de Carvalho Ruiz Abrahão 

                                                      

Contato Pesquisadora: Fone (17) 91374505 
Rua: Rui Barbosa, 2051, apto 12  -  Mirassol – SP – CEP 15.130-000                       
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ANEXO A 
 

PROJETO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA 
APRENDIZAGEM DA SEE/SP (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projeto para melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem – Elaborado pela 
SEE/SP e disseminado pelas Diretorias Regionais de Ensino  
 

 Etapas do Projeto para melhoria da qualidade de ensino-
aprendizagem 

1ª Etapa Levantamento e análise de dados da escola (IDESP e 
Saresp). 

 
2ª Etapa Avaliação estratégica da escola: o ambiente interno e o 

ambiente externo. 
 

3ª Etapa Responder as questões: objeto de análise da presente tese. 

 
4ª Etapa Elaboração de Plano de Ações para superação das 

dificuldades da escola, o qual deve conter: apresentação, 
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objetivos, metas e estratégias. 
  

 
 

A orientação para as escolas, por meio da Diretoria Regional de Ensino, para 

esse projeto era que a organização deste deveria acontecer com planejamento do 

uso do tempo, dos espaços, dos equipamentos e dos diversos recursos materiais, 

financeiros e humanos da escola. Dessa forma, à equipe gestora da escola, ao 

pensar sua instituição, seria indispensável construir um plano de trabalho em que 

todos participem das decisões administrativas e pedagógicas, visando à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem do aluno, bem como ao bom funcionamento da 

escola.  

Para a compreensão deste Projeto de mensuração da Qualidade das Escolas 

da rede pública do Estado de São Paulo, como 1ª etapa do projeto  foi pedido o 

levantamento e análise de dados da escola nos últimos dois anos (IDESP e Saresp). 

2ª etapa - Avaliação estratégica da escola: Instruções para responder as 
questões. 

  As respostas devem ser sucintas, itemizadas e dadas na perspectiva 
da escola como um todo e não na de um setor em particular. 

  Antes de responder as questões, considerar as definições abaixo. 
 

Análise do ambiente interno à escola: 
a) Forças (ou pontos fortes): aquilo que a escola deveria estar fazendo e já 

está fazendo bem. São variáveis que a escola controla e executa bem. Exemplos de 
forças: a escola possui uma boa imagem junto aos clientes (a comunidade); um 
sistema de informações gerenciais; colaboradores comprometidos; cultura de 
planejamento; qualidade do ensino; experiência acumulada etc.; 

b) Fraquezas (ou pontos fracos): aquilo que a escola deveria estar fazendo e 
não está fazendo. São variáveis que a escola controla, mas executa mal. Exemplos 
de fraquezas: ausência de objetivos e metas claras; desmotivação dos 
colaboradores; clima de desconfiança; ausência de um sistema de informações 
gerenciais; liderança fraca; acompanhamento deficiente dos alunos, etc. 

 
Análise do ambiente externo à escola: 
c) Oportunidades: situações externas à escola (de natureza política, 

econômica, social, tecnológica, legal) que, se conhecidas a tempo, podem ser mais 
bem aproveitadas pela escola. Exemplos de oportunidades: facilidade de acesso a 
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novas tecnologias; disponibilidade de maior volume de recursos para a escola; maior 
preocupação dos pais e do empresariado com a qualidade dos egressos, etc.;   

d) Ameaças (ou riscos): situações externas à escola (de natureza política, 

econômica, social, tecnológica, legal), que, se conhecidas a tempo, podem ter o seu 

impacto minimizado. As ameaças são situações que podem se concretizar ou não e 

seus impactos podem afetar ou não a escola, dependendo de suas condições 

internas de neutralização. Exemplos de ameaças: instabilidade política dos 

dirigentes; pressão por vagas; falta de autonomia; baixo nível de preparação dos 

alunos que ingressam, greves, etc. 

Para dar resposta ao Projeto a SEE/SP elaborou as seguintes questões: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3 - Questionário para a Avaliação Estratégica da Escola 
 Questões 

 
01. Quais são nossas maiores forças (ambiente interno)? 

 
02. Quais são nossas principais fraquezas (ambiente interno)? 

 
 

03. Quais são as maiores oportunidades que nos apresentam para os 
próximos bimestres (ambiente externo)? 
 

04. 

 

Quais são as principais ameaças ou riscos ao nosso desempenho nos 
próximos bimestres (ambiente externo)? 
 

05. Quais são as tarefas mais importantes que devemos realizar nos 
próximos bimestres? Por que são importantes? 
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06. Que medidas a escola pretende tomar para aproveitamento das forças 
e oportunidades? 
 
 

 

 
Quadro 4 - Quadro comparativo das respostas dos participantes elaborados 
pela SEE/SP 

AMBIENTE INTERNO  

DA ESCOLA 

AMBIENTE EXTERNO  

DA ESCOLA 
 

FORÇAS (+) OPORTUNIDADES (+) 
  

  

  

FRAQUEZAS (-) AMEAÇAS (-) 
  

  

  

Quadro 5 - 3ª Etapa -  Consistia em responder às questões seguindo 
orientações: 

  As respostas deveriam explicitar as situações reais, não se limitando 

ao “sim e não”; 

  Dados, tabelas e outros documentos que comprovem as evidências 

deverão ser apresentados em anexo. 
 

 Questões
01. Quais as dificuldades que a escola tem encontrado para trabalhar o 

currículo oficial da SEE? 
02. 
 

Quais práticas de planejamento das aulas têm sido utilizadas pelos professores?  

03. Como está sendo feita a adequação entre o tempo proposto no caderno do aluno 
e o número de aulas semanais disponíveis para o desenvolvimento das 
situações de aprendizagens? 

04. De que maneira o ritmo de instrução é ajustado de modo a atender aos alunos 
que aprendem com maior ou menor rapidez?  

05. De que forma os professores apresentam, previamente, aos alunos os objetivos 
das lições e da matéria? 
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06. Como os professores levam os alunos a estabelecer relações entre os conteúdos 
já trabalhados e os a trabalhar?

07. Como é estimulada a curiosidade e o interesse dos alunos de forma a relacionar 
o conteúdo da lição com o cotidiano do aluno? 

08. 
 

Quais variações de atividades são utilizadas pelos professores? Exemplifique.

09. De que forma os professores monitoram o progresso dos alunos e sabem 
quantos e quais estão em dificuldade em cada disciplina/conteúdo?  

10. 
 

Como a equipe escolar utiliza os resultados das avaliações externas?  

11. Quais ocorrências de indisciplina são mais frequentes em sala de aula, e de que 
forma são tratadas? 

12. Os professores têm claras as expectativas de aprendizagem que devem ser 
alcançadas por todos os alunos?

13. O diretor, os coordenadores e os professores são capazes de citar as metas e os 
objetivos curriculares da escola para outras pessoas, inclusive para os pais dos 
alunos? Justifique sua resposta.

14. Os alunos com dificuldades de aprendizagem recebem aulas de recuperação, 
estímulo e apoio para atingir o nível de aprendizagem esperado? 

15. Nas ações cotidianas com os professores, o diretor e o coordenador expressam 
sua confiança na capacidade de aprendizagem dos alunos? Justifique. 

16. A Direção permanece na escola durante o período de atividades escolares? 
Como são distribuídos os horários da equipe gestora?

17. As tarefas, os livros e os materiais a serem utilizados são preparados antes do 
início das aulas? 

18. A escola faz pesquisas com os alunos para avaliar o trabalho desenvolvido pelos 
professores e gestores? 

19. Os pais têm acesso aos boletins dos alunos e participam das reuniões com o 
propósito de conhecer as estratégias de avaliação e opinar sobre as mesmas?

20. Nas HTPCs, a escola define seus objetivos, suas metas, estratégias e os planos 
de ação para alcançá-los?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

NOMES DOS PARTICIPANTES NA ELABORAÇÃO DA NOVA PROPOSTA 
CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  (2008) 
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Os profissionais que trabalharam por área na elaboração da Nova Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo no currículo do Ensino Médio:  

Ciências Humanas e suas Tecnologias 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís Martins e Renê José Trentin 

Silveira.  

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, Raul Borges Guimarães, 

Regina Araujo, Regina Célia Bega dos Santos e Sérgio Adas. 

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, Glaydson José da Silva, Mônica Lungov 

Bugelli e Raquel dos Santos Funari. 

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, Marcelo Santos Masset 

Lacombe, Melissa de Mattos Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers. 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo Mendonça, Felipe Bandoni de 

Oliveira, Lucilene Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta Querubim Rodrigues 
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Pereira, Olga Aguilar Santana, Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso Mendes 

da Silveira e Solange Soares de Camargo. 

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, João Carlos Miguel Tomaz 

Micheletti Neto, Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida Esperante Limp, 

Maíra Batistoni e Silva, Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo Rogério 

Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos 

Jordão, Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.  

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, Guilherme Brockington, Ivã 

Gurgel, Luís Paulo de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, Maurício 

Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell Roger da Purificação Siqueira, Sonia Salem e 

Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse Morais Zambom, Fabio Luiz de 

Souza, Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa Santos, Luciane Hiromi 

Akahoshi, Maria Fernanda Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião. 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica 

Mami Makino e Sayonara Pereira. 

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, Jocimar Daolio, Luciana Venâncio, 

Luiz Sanches Neto, Mauro Betti e Sérgio Roberto Silveira. 

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, Alzira da Silva Shimoura, Lívia de 

Araújo Donnini Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles Fidalgo. 

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet Pezarim de Angelo, Eliane 

Aparecida de Aguiar, José Luís Marques López Landeira e João Henrique Nogueira 

Mateos. 

Matemática: Nílson José Machado, Carlos Eduardo de Souza Campos Granja, José 

Luiz Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério Ferreira da Fonseca, Ruy 

César Pietropaolo e Walter Spinelli. 

Caderno do Gestor: Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de Felice Murrie. 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO ELABORADO PELA SEE/SP REAPLICADO AOS 
PROFESSORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Questões  
01. Quais as dificuldades que a escola tem encontrado para trabalhar o 

currículo oficial da SEE? 
16. A Direção permanece na escola durante o período de atividades 

escolares? Como são distribuídos os horários da equipe gestora? 
20. Nas HTPCs, a escola define seus objetivos, suas metas, estratégias e os 

planos de ação para alcançá-los? 
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