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RESUMO 

 

Esta dissertação - Entre números e palavras: diferenças que colidem no fracasso escolar - 

procura observar, inicialmente, as diretrizes curriculares e os sistemas avaliativos, com ênfase 

sobre o Currículo Oficial, instituído em 2008, e o Sistema de Avaliação do Rendimento 

Escolar (SARESP) do Estado de São Paulo, para, posteriormente, buscar compreender as 

relações que se estabelecem quando observados pelo discurso dos professores, que em sala de 

aula são o ponto de contato entre o currículo e os alunos. Para tanto, além da análise dos 

documentos curriculares e dos sistemas de avaliação oficiais, referendamo-nos em 

pressupostos teóricos relacionados ao campo curricular, tendo como principal viés os 

conceitos de Capital Cultural e Habitus desenvolvidos por Pierre Bourdieu. A partir destas 

discussões e conceitos se organizam as entrevistas realizadas com professores de Língua 

Portuguesa do 9º ano do ensino fundamental da rede pública do Estado de São Paulo, em que 

buscamos problematizar o Currículo Oficial, as metas e resultados de desempenho 

estabelecidos pelo SARESP, as relações de poder e ideologia presentes nas diretrizes 

curriculares no encontro com o Capital Cultual dos alunos. Deste modo, este estudo observa 

um amplo conjunto de práticas que mobilizam as ações educativas, com reflexos sobre o 

funcionamento da escola, bem como sobre os professores e os alunos; bem como, 

problematiza a constituição de diretrizes curriculares, o estabelecimento de currículos oficiais 

e sua unicidade, os resultados advindos das avaliações sistêmicas, as relações de poder e 

ideologias que atravessam os documentos oficiais e sua influência sobre a formação escolar 

dos alunos. 

 

Palavras-chave: avaliações sistêmicas oficiais. SARESP. currículo. capital cultural. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation - Between numbers and words: differences collide in school failure - looking 

first observe the curriculum guidelines and evaluation systems, with emphasis on the Official 

Curriculum, established in 2008, and the School Performance Evaluation System (SARESP) 

the State of São Paulo, to then seek to understand the relationships established when observed 

by the speech of teachers, which in the classroom are the point of contact between the 

curriculum and the students. For both, beyond the analysis of curriculum documents and 

official evaluation systems, countersign us on theoretical assumptions related to curriculum 

field, the main bias the concepts of cultural capital and habitus developed by Pierre Bourdieu. 

From these discussions and concepts are organized interviews with Portuguese teachers of 9th 

grade of elementary education in public schools of São Paulo, in which we seek to 

problematize the Official Curriculum, targets and performance results established by 

SARESP, the power relations and ideology present in the curriculum guidelines at the 

meeting with the religious cult Capital of students. So, this study observed a wide range of 

practices that mobilize the educational, with reflections on the school run, as well as teachers 

and students; and then questions the establishment of curriculum guidelines, the establishment 

of official curricula and its uniqueness, the results from systemic reviews, power relations and 

ideologies that cross the official documents and their influence on the schooling of students. 

 

Keywords: systemic reviews officers. SARESP. curriculum. cultural capital 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

Este trabalho tem por finalidade problematizar as relações que se estabelecem entre 

discursos constituídos ora por palavras, ora por números, ora por ambos. Discursos do 

universo escolar oriundos de documentos e diretrizes oficiais sobre currículos e as provas 

avaliativas destes currículos; de professores do 9º anos do ensino fundamental que lecionam 

na rede pública estadual de São Paulo. 

Se tomarmos como objeto apenas as palavras e os números que compõem as diretrizes 

e as metas de aproveitamento curricular dos estudantes, entramos em um universo estatístico 

produtor de documentos que organizam o mundo escolar. E, como este mundo é o objeto 

desta dissertação, procuramos observar algumas dessas peças discursivas: o Currículo Oficial 

do Estado de São Paulo e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (SARESP). 

Cabe observar, que como são discursos - objetos culturais e históricos -, estes 

documentos são atravessados por ideologias e relações de poder. 

Mas a linguagem, assim como os discursos, se manifesta e encontra diferentes sentidos 

entre seus diferentes interlocutores. Por isso, esta dissertação procura pelos sentidos e 

reverberações que as palavras e os números dos documentos oficiais encontram quando 

colidem com o cotidiano escolar. Para tanto, agora as palavras são daqueles que mediam os 

processos entre as diretrizes curriculares e os alunos: os professores. 

São as palavras destes, através de quatro entrevistas, o ponto nevrálgico deste trabalho, 

que busca observar a disparidade entre classificações satisfatórias e não satisfatórias dos 

resultados finais do SARESP, visto que é baseado no currículo unificado da rede estadual; que 

tem o mesmo material didático para todos os alunos. 

Esta situação nos permite pensar em algumas questões: O que faz com que os alunos 

tenham resultados tão díspares? Como os professores veem seu trabalho influenciado pelo 

currículo, e suas práticas docentes serem julgadas a partir da meta atingida, quando essa é não 

satisfatória? O conteúdo da prova SARESP contempla o Currículo Oficial proposto pelo 

Estado de São Paulo? E este currículo contempla o capital cultural dos alunos? 
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As palavras utilizadas para erigir esta dissertação se organizam em quatro capítulos 

que procuram observar: as avaliações dos sistemas educacionais no Brasil; as diretrizes 

curriculares nacional e estadual; teorias curriculares e os conceitos desenvolvidos por Pierre 

Bourdieu de Capital Cultural e Habitus; a análise das entrevistas. 

 Por enquanto, palavras iniciais. 

 

Palavras construídas longe da infância. 

 Não posso deixar de abordar um pouco de minha infância para fundamentar esta 

dissertação. Pois, lembro-me bem da minha infância: feliz, com uma família amorosa. Meu 

pai trabalhava, e minha mãe cuidava da casa, de mim e de meus três irmãos mais velhos. Eu, 

única filha, neta e sobrinha por um bom tempo, não tinha como não ter uma boa infância. 

Gostava de brincar das brincadeiras que eram próprias dos meninos e na rua junto com 

os meus irmãos, sempre escondida e fugindo da minha mãe que não permitia; pois, segundo 

ela, menina não brinca junto, no meio de meninos. Para ela eu tinha que brincar com os meus 

brinquedos de menina, todos sem a mínima graça quando comparados com as diversões da 

rua. Torna-se curioso observar que, durante a minha infância, não tenho memórias de ter 

brincado ou me interessado, quando crescesse, em ser professora. 

Curioso, pela a profissão ter entre os seus paradigmas a relação com um dom ou um 

sonho de infância, palavras que ouço de grande parte dos colegas de profissão com quem tive 

a oportunidade de trabalhar em minha carreira de professora. Muitas, visto que o universo 

feminino é preponderante no mundo docente, dizem que, quando crianças, sempre brincavam 

de escolinha e eram as professoras. E carregaram exatamente este sonho para a sua carreira 

profissional: que quando crescessem seriam professoras. 

 

Quando apenas as palavras não provocam certezas suficientes. 

Quando decidi matricular-me na faculdade de Letras não foi pela intenção de lecionar, 

mas apenas pelo interesse em voltar a estudar. Não foi uma escolha baseada em certezas, pois 

a única que eu realmente tinha, era a de não retornar ao curso de Direito, que já cursara quatro 

semestres e parei. Esta decisão causou uma grande tristeza ao meu pai, que sempre quis que 

todos os filhos concluíssem seus estudos. 
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Por gostar de ler, acabei escolhendo o bacharelado em Letras, pois achava que isto 

tornaria tudo mais fácil e que eu sairia da faculdade sabendo tudo sobre a Língua Portuguesa. 

Doce engano, visto que saí com mais incertezas do que certezas. Apenas a compreensão de 

que pouco sabia realmente sobre a língua mátria e que deveria estudar muito se quisesse 

compreender muitas das referências e apontamentos do curso. Percebi também que apenas o 

prazer pela leitura não era suficiente, nem a quantidade de obras lidas, era preciso unir o 

prazer a uma dedicação pelo estudo. 

Quanto a ser professora, comecei a conhecer um pouco deste universo através dos 

relatos das minhas colegas da faculdade que trabalhavam como Professor Eventual na rede 

pública paulista. Elas contavam suas experiências como docentes e me aconselhavam a 

conhecer este universo tão estranho para mim. 

Tinha apenas a certeza de que teria que realizar as horas de estágio supervisionado em 

sala de aula. Isto seria a minha entrada neste mundo desconhecido e não desejado da 

docência. Por conta do estágio, minhas colegas me estimulavam a me iniciar como professora, 

procurando uma escola para trabalhar. Usava a desculpa de estar trabalhando para não ir, mas, 

no fundo, eu tinha medo de não conseguir e temia não saber o bastante para ensinar. Quando 

eu falava isso: todas riam. 

 

Primeiras palavras, quase as últimas. 

Como não me restava alternativa para a conclusão do curso, fui fazer o tão temido 

estágio supervisionado. Escolhi uma escola próxima de minha casa. Foi em uma escola em 

que eu havia estudado, quando adolescente, por dois anos. 

A primeira impressão ao voltar àquela escola que fez parte da minha juventude, foram 

as mudanças físicas em relação ao tempo em que lá estudara. Outrora não havia as correntes, 

os cadeados, as grades e portas de ferro modificando aquele espaço escolar que conhecera. 

Parecia-me mais próxima a uma prisão, embora eu nunca tenha entrado em uma, do que a 

uma escola. O que antes foi um enorme jardim, com muitas roseiras, tornara-se um 

estacionamento. 

Após o contato inicial com o espaço físico, que reativou lembranças da minha 

juventude, o conhecimento com o outro lado do universo escolar, a docência. 
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Fui recebida pela coordenadora pedagógica que, logo após um breve olhar da minha 

documentação, me disse: “Olha aquela sala, a professora não vem, está de licença. Você vai 

ficar com as aulas. Depois eu vou lá conversar com você”. 

Essa foi minha estreia como professora em sala de aula. 

Foi um bombardeio de perguntas dos alunos sobre mim, e, neste momento, percebi 

que tudo o que eu sempre achei sobre como deveria ser uma sala de aula se desmoronou. 

Logo percebi que aquilo que a escola que conheci como estudante, meu modelo, não servia 

mais como parâmetro. Outro modelo, a faculdade também não. O que eu conhecia para 

mediar as relações com os alunos, com o conhecimento curricular escolar não correspondia 

aos meus modelos. 

 

Algumas palavras têm sons parecidos, mas sentidos diferentes. 

Hoje, após sobreviver aos primeiros momentos em sala de aula, observo que a escola 

tem uma enorme dependência da reprodução de sistemas ou experiências que em algum 

momento, em certas circunstâncias e para um grupo de alunos, deram certo. Deste modo, a 

escola supõe que a manutenção ou reprodução, mesmo com algumas pequenas adaptações, 

destes sistemas e experiências venham a produzir um mesmo efeito que outrora produziram; 

efeito que parece comum e moldado a todos os alunos, como se eles fossem todos iguais. 

Entretanto, esta familiaridade quase estática entre o conhecimento e os alunos, que a 

escola advoga, se apresenta de modo diferente no interior da sociedade que se altera de forma 

dinâmica, produzindo conhecimentos e saberes múltiplos, em ritmo muito mais acelerado que 

não consegue ser absorvido, ou absorvido lentamente, pelas estruturas da educação. 

São os sete anos a lecionar em uma escola pública que me permitem o atrevimento de 

pensar nesta hipótese, pois são sete anos ouvindo comparações realizadas pelos colegas sobre 

as diferenças dos alunos atuais em relação à época em que eu e eles fomos os alunos. 

Principalmente daqueles que com mais tempo de magistério do que eu. 

Parece-me que quanto maior o tempo dedicado ao exercício da docência, maior é a 

possibilidade de professores produzirem comentários sobre o quanto os alunos são diferentes 

dos alunos de quando eles ingressaram na carreira docente. Tudo é objeto de comentários: o 

interesse pelos estudos, a educação em sala, a conduta no ambiente escolar e a família. No 
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entanto, parece-me que, ao produzirem comparações e análises apenas entre diferentes grupos 

de alunos, a escola ou a carreira de professor produz barreiras que não permitem uma 

autocrítica profissional. Parece-me que eles não são parte de uma sociedade heterogênea, que 

está em uma constante ebulição cultural, que vive na imprevisibilidade de um amanhã, de 

excessos e da superficialidade das relações humanas, na rapidez da informação, além de todas 

as diferenças e desigualdades que permeiam a sociedade. 

E, consequentemente, tudo isto reflete nas escolas, pois eles estão lá com todas as suas 

diferenças em uma escola que insiste em vê-los e tratá-los como iguais. 

 

Duas palavras: objetivos e método. 

Por isso, influenciada por minhas memórias e minha vida profissional como docente, 

esta dissertação se preocupou em observar e conhecer um pouco melhor algumas relações que 

norteiam a escola pública, em particular o desenvolvimento em Língua Portuguesa dos alunos 

do 9º ano do ensino fundamental através das palavras de professores em contraponto com os 

números do exame do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP), 

aplicado na rede pública e particular do Estado de São Paulo. 

Um dos fatores que me levaram a abordar a Língua Portuguesa através de seus 

professores e resultados do SARESP é o fato de eu lecionar esta disciplina. Porém, 

primordialmente, foram as contradições entre as diretrizes e o cotidiano escolar, visto que a 

avaliação do SARESP, única para todas as escolas, não considera as diferenças que compõem 

a rede de ensino do Estado de São Paulo, ao passo que as diretrizes, ao mesmo tempo, 

procuram valorizar e respeitar o conhecimento de mundo dos alunos. Esta questão 

multicultural também foi abordada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd), sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

O convívio entre hábitos, valores e crenças locais, ou de grupos sociais 

minoritários, e o conhecimento transmitido pela escola nem sempre ocorre 

sem conflitos. Não basta propor o respeito às diferenças é preciso fazer os 

alunos refletirem sobre elas, é preciso que seu conhecimento seja construído 

a partir da análise crítica e informado a natureza dessas diferenças. (ANPEd, 

1996, p. 90) 

 

Deste modo, para desenvolvermos esta dissertação, abordamos os sistemas de provas 

avaliativas dos sistemas educacionais no Brasil, com maior ênfase sobre avaliação promovida 
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pelo Governo do Estado de São Paulo através do SARESP. Ao discutirmos estes sistemas 

avaliativos, atravessamos o campo curricular, tornando-se também este objeto de discussão 

tanto no espectro nacional como regional. Cabe observar que estes sistemas avaliativos 

priorizam a unidade da rede de ensino, e os dados resultantes dos exames anuais fomentam as 

políticas públicas criadas e, posteriormente, aplicadas pelos órgãos educacionais competentes. 

Por conseguinte, as avaliações se constituem em um conjunto de práticas que mobilizam as 

ações educativas e organizam o espaço escolar, através de diretrizes, manuais e afins, gerindo 

o funcionamento da escola, de professores e alunos. 

Entendemos que o currículo proposto pela rede pública de ensino paulista é 

atravessado pelos resultados advindos do SARESP, e atravessa o conjunto de normas e regras 

da organização escolar, bem como as ações do corpo escolar e dos alunos. 

Para melhor compreendermos esta ação, esta dissertação se completa com entrevistas a 

quatro professores de Língua Portuguesa que lecionam para turmas do 9º ano, de duas 

diferentes escolas pertencentes à mesma diretoria de ensino: dois professores por cada escola. 

Também foram observados, para a realização das entrevistas, os resultados finais 

apresentados pelas escolas no SARESP de 2013. Deste modo, compreendem as entrevistas, 

dois blocos: o primeiro formado por professores de uma escola que atingiu o índice 

estabelecido pela avaliação do SARESP; o segundo bloco por professores de uma escola que 

não atingiu o índice estabelecido. 

Estas entrevistas foram realizadas com o intuito de identificar e problematizar o 

porquê de algumas alcançarem os índices estabelecidos e outras não, visto que utilizam os 

mesmos materiais distribuídos pela Secretaria de Ensino e compõe a mesma Diretoria de 

Ensino no Estado de São Paulo. E, a partir destas diferenças, compreender porque algumas 

escolas obtêm seus índices e outras não. 

 

Palavras também precisam de pontuação. 

Um currículo é atravessado por uma ampla gama de conhecimentos oriundos do 

desenvolvimento humano das mais diferentes áreas do conhecimento; é uma representação 

destas áreas através das relações do humano com as ciências, com as artes, com o 

pensamento; é um produto cultural, político, social e econômico. Entretanto, não comporta 
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todo o conhecimento produzido pelo homem, apenas opções; escolhe-se algo em relação a 

outro, valoriza-se um conhecimento em detrimento de outro. 

Esta perspectiva assimétrica entre diferentes conhecimentos é dada por uma relação de 

poder, que um determinado saber ou conhecimento tem sobre outro. Por conseguinte, a 

escola, o currículo e o conhecimento não são espaços neutros, mas atravessados por uma 

dinâmica de poder que atravessa os corpos presentes ao espaço escolar. E, ao anular-se estas 

neutralidades, possibilita-se observar outras e diferentes compreensões da relação entre os 

alunos e o currículo, pois este tomado como um cânone e carregado de poder, interfere 

diretamente na produção dos sentidos construídos pelos alunos, no modo como estes 

concebem o seu papel e o seu lugar na sociedade. 
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1 AS AVALIAÇÕES DO SISTEMA EDUCACIONAL NO BRASIL E EM 

SÃO PAULO 

 

Este capítulo visa apresentar e refletir sobre os Sistemas de Avaliação Educacionais 

aplicados no país, traçando, em linhas gerais: o porquê de sua implantação e seus objetivos 

principais, os conteúdos abordados e as ações planejadas e implementadas a partir dos 

resultados das avaliações oriundas desses sistemas de avaliativos.  

Os principais sistemas avaliativos nacionais (Prova Brasil, Sistema Nacional de 

Avaliação de Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame 

Nacional de Ensino Superior (ENADE)) têm a finalidade de observar as diferentes etapas do 

ensino brasileiro, do básico ao superior, com o intuito de acompanhar o desenvolvimento e ser 

ferramenta para a proposição de parâmetros para os mesmos. 

Além dos sistemas nacionais apontados, trataremos do sistema de avaliação exclusivo 

do Estado de São Paulo, o Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo 

(SARESP), que será abordado de forma mais profunda por compor o tema central desta 

dissertação. 

 

1.1 A reorganização da educação na década de 1980: o furacão globalizante. 

 A escola se encontra em um momento incerto, acuada, presa no fogo cruzado dos 

discursos do neoliberalismo e da globalização. Atravessada por estes discursos, a educação se 

tornou uma grande oportunidade de negócios, associando-se as possibilidades de 

investimentos e especulações. Para Carlson & Apple (2003), este momento de incertezas, de 

colapso e fragmentação de acordos sociais e culturais é caracterizado por uma: 

[1] aparente, talvez na persistente demanda neoliberal pela privatização da 

educação pública e na tentativa de refundamentar o discurso da reforma em 

uma lógica de mercado que trata pai e mãe como “consumidores” 

individuais dos serviços educacionais. [2] (...) crise visível no amplo 

fracasso dos sistemas escolares urbanos em atingir a juventude das periferias 

e ir ao encontro de suas necessidades de uma educação mais qualificadora. 

[3] (...) fracasso constituído pelo aprofundamento da crise fiscal do estado 

pós-bem-estar social e pelo colapso das redes de suporte e das oportunidades 

de emprego. (Op. cit., p. 12) 
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O processo de globalização reorganiza os modos de produção, o trabalho e o consumo. 

Neste momento pós-fordista de transformações, o consumo afeta todos os demais aspectos da 

sociedade, da cultura à vida individual; logo o processo educacional. Carlson & Apple (Op. 

cit.) observam implicações sobre o desenvolvimento e funcionamento da educação pública, 

com a reestruturação do gerenciamento, consumo e trabalho. Fronteiras organizacionais 

menos rígidas, com ênfase no trabalho de equipe, flexibilização do trabalho, terceirização de 

serviços, são parte da reengenharia que aparentemente reorganiza uma divisão de poder, mas 

que mantêm controle e concentração sobre decisões do que e como investir e oferecer. Para 

compreender o modo como esses estilos organizacionais pós-fordismos influenciam o 

discurso da reestruturação escolar, Carlson & Apple (Op. cit.), observam que: 

O gerenciamento local (...) um dos mais proclamados movimentos de 

reforma dos anos 90, é um bom exemplo de algo muito semelhante à 

reestruturação pós-fordista. (...) as reformas de novos paradigmas 

corporificam (...) a tendência [em] promover uma maior colaboração – mas, 

dentro do contexto de um aumento do poder do Estado sobre aquilo que 

ocorre nas escolas. (Op. cit., p. 20) 

 

Este contexto neoliberal é observado por Peters (2010) a partir das reformas 

educacionais em que a escola se reestrutura, se movimenta por discursos que a projetam como 

uma mercadoria ou um serviço, com ênfase no marketing e no design para alcançar o 

consumidor final. Vinculada a uma agenda neoliberal, de livre mercado, se enfatiza a 

importância da privatização e competição do/no setor público, deslocando o conjunto de 

políticas públicas, de um Estado provedor para um Estado regulador que legisla, controla e 

protege o mercado para potencializar e maximizar o seu funcionamento e o lucro. Deste 

modo, a educação se torna uma oportunidade de negócios. 

 Cada vez mais, as políticas sociais e educacionais estão sendo articuladas e 

legitimadas explícita, direta e, muitas vezes, exclusivamente em função da competitividade 

econômica por meio do desenvolvimento das habilidades, capacidades e disposições exigidas 

pelas novas formas econômicas da alta modernidade. Paralelamente, esses agentes da 

economia continuam agindo para influenciar o Estado para que se responsabilize e suporte os 

custos de seu interesse por uma mão-de-obra devidamente preparada, ainda que a repartição 

desses custos varie entre os países. Para Ball (2004), isto não significa que o Estado seja 

menos ativo ou menos intruso, mas que age de modo diferente que outrora agira. 
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 A aplicação desta política neoliberal representa, para Ball (2004) e Peters (2010), o 

esquecimento das questões sociais. Para Carlson & Apple (2003), é o momento em que 

grupos dominantes estabelecem uma nova aliança hegemônica para a reprodução de 

hierarquias de classe e raça. Por conseguinte, a escola, através de um currículo mais sensível a 

hábitos e práticas comerciais e utilitárias, incorpora em seu discurso todo o universo 

semântico da economia, atendendo as necessidades do capital, de uma economia baseada no 

conhecimento e formação de mão-de-obra de acordo com a demanda do mercado. Mercado e 

mão-de-obra que, de acordo com Carlson & Apple (2003), são, preferencialmente, atendidos 

nas prescrições curriculares. 

 

1.1.1 Neoliberalismo: outros discursos, práticas e identidades. 

Neste cenário, a avaliação assume uma dupla função: a de controle e de certificação. 

Isto confere ao Estado o poder de controlar diretamente as ações no interior da escola, através 

de premiações - como é o caso do bônus oferecido aos professores pelo Estado em São Paulo, 

e o ranqueamento das escolas. Este modelo de avaliação de sistema imprime às escolas 

públicas a lógica concorrencial do mercado na área de prestação de serviços e, ao mesmo 

tempo, a premiação por desempenho ou produtividade. 

Consequentemente, a escola, o currículo e o conhecimento se tornam, pela lógica do 

mercado, mais um tipo de serviço que a qualquer momento pode ser (re)organizado através de 

instrumentos e parâmetros curriculares, que passam a definir a gestão e a política curricular. E 

esta gestão pode ser realizar por ação governamental ou por alguma empresa contratada. Isto 

representa uma mudança substancial sobre as políticas educacionais e curriculares; desaparece 

o campo político e social, fixando-se nos interesses corporativos e econômicos. 

Agora, o conhecimento escolar pode ser embalado e comercializado para atender a 

diferentes consumidores. Dessa maneira, o papel de formação deixou de ser exclusivo do 

espaço escolar, fragmentando a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, misturando-se 

conhecimento com informação, tudo produto para consumo. Um processo de reestruturação 

do espaço escolar, das pedagogias, dos currículos e do conhecimento, mas também de 

construção de identidade, tornando contingente seu valor simbólico, sua significação. Para 

Carlson & Apple (2003) estas identidades passam a se organizarem em nichos de mercado, 

com consumidores padronizados: identidades padronizadas pelo consumo e pelo valor 
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simbólico associado aos produtos. O signo da mercadoria se torna a identidade representativa 

do eu. 

A incorporação de um discurso ligado ao mercado e a produção de outras identidades 

pela escola, traduz-se no âmbito escolar pelo fortalecimento cultural de um mundo em que as 

interações humanas reais cada vez mais desaparecem, e os modos de formação identitária se 

organizam primordialmente a partir de imagens populares veiculadas pelos meios de 

comunicação. Estes elementos produzem uma fuga para um eu estilizado, um produto 

comercial com apelo de mercado. Ancorada nas necessidades do mercado, a escola se esvazia, 

pois parece que ninguém se importa com nada. 

Isso é uma imagem da escola pública que não modificou seu otimismo da superação 

das diferenças sociais, culturais, políticas e econômicas da sociedade, mas cada vez mais 

esconde sua natureza de perpetuação das desigualdades e relações de poder na sociedade. Um 

jogo de palavras; um jogo de marketing, do mercado.  

Para Bourdieu (2010a), essa natureza supostamente neutra da escola é atravessada por 

relações de poder, constituindo-a como um universo de dominação. Por conseguinte, podemos 

entender os sistemas avaliatórios desta escola como também imbuídos de uma natureza 

neutra, mas, como fruto de relações de poder, carregam em si uma lógica de perpetuação de 

controle e dominação. 

 

1.2 Os sistemas de avaliação da educação no Brasil 

No Brasil, o sistema de avaliação de educação básica é recente. Até o início dos anos 

1990, com exceção ao sistema de avaliação do Ensino Superior gerenciado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), e da Pós-Graduação sob a responsabilidade da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), as políticas educacionais eram 

formuladas e implementadas sem qualquer avaliação sistemática. 

Não era possível saber se as políticas públicas atingiam os resultados esperados, ou 

não, pois não havia medidas de avaliação da aprendizagem que produzissem evidências 

sólidas sobre a qualidade dos sistemas de ensino no país. Somente a partir do meio da década 

de 1990 começou a ser construído um complexo e abrangente sistema de avaliação 
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educacional que atingiu a todos os níveis da educação e produziu informações que passaram a 

orientar as políticas educacionais em todos os níveis de ensino. 

Hoje, o sistema nacional de avaliação é composto por diversas avaliações que são 

aplicadas nos diferentes níveis educacionais do Brasil. O ensino básico tem na Prova Brasil, 

no SAEB e no ENEM seus sistemas avaliativos que englobam dos anos iniciais do ensino 

fundamental aos finais do ensino médio. O ENADE representa o segmento do ensino superior 

brasileiro nos sistemas avaliativos. 

 

1.2.1 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB 

O Saeb é aplicado a cada dois anos, desde 1995, regularmente. É uma avaliação de 

desempenho acadêmico e de fatores associados ao rendimento escolar, aplicada em amostras 

de escolas e alunos de 4a e 8a séries, respectivos 5o e 9o anos do ensino fundamental, e da 3a 

série do ensino médio. 

Trata-se de um importante subsídio para o monitoramento das políticas gerais de 

desenvolvimento educacional. Além das provas, também são levantados dados, através de 

questionários contextuais, que permitem conhecer as características da escola, do diretor, do 

corpo docente, da turma e dos alunos que participam da avaliação. 

Todos os estados brasileiros participam da avaliação amostral, permitindo o 

cruzamento de dados e a comparação dos resultados, ao longo do tempo, de diversas 

variáveis, tais como: entre os estados, entre as escolas públicas estaduais e municipais, entre 

públicas e particulares de cada estado da federação. 

Os itens das provas são elaborados com base na Matriz de Referência Curricular do 

SAEB, que é construída a partir de uma ampla consulta nacional dos currículos estaduais, dos 

livros didáticos usados pelos professores e dos conteúdos praticados nas escolas brasileiras do 

ensino fundamental e médio, estabelecendo, deste modo, as competências e habilidades 

condizentes ao conhecimento dos alunos ao final das séries e ciclos avaliados. Essas matrizes 

também incorporam as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. 

O principal objetivo do SAEB é avaliar os sistemas de ensino e oferecer subsídios para 

o aprimoramento das políticas educacionais. Também é fundamental para as análises sobre os 



23 

 

 

fatores associados à aprendizagem, na identificação das competências e habilidades, bem 

como os fatores que dificultam a aprendizagem. 

 

1.2.2 Prova Brasil 

Criada em 2005, a Prova Brasil oferece a todas as escolas públicas brasileiras uma 

avaliação mais detalhada de seu desempenho, em complemento à avaliação já feita pelo 

SAEB. 

De caráter censitário, avalia todos os estudantes da rede pública urbana de ensino, de 

4a e 8a séries, respectivos 5o e 9o do ensino fundamental, com foco nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. 

Seus resultados são divulgados para todos os Estados e municípios do país, com 

boletins individuais para todas as escolas participantes. 

Em sua primeira edição, foram avaliados 3,3 milhões de alunos de 42 mil escolas 

públicas urbanas. Já em sua quinta edição foram 4,5 milhões de estudantes, sendo 2,5 milhões 

de 5º ano e 2 milhões de alunos do 9º ano, distribuídos em 56.9932 escolas, em 5.535 

municípios.  

Uma vez que as metodologias da Prova Brasil e do SAEB são a mesma, elas passaram 

a ser operacionalizadas em conjunto desde 2007. Como complementares, uma não implica 

sobre a realização da outra. 

O aspecto mais relevante da Prova Brasil é oferecer a todas as escolas participantes um 

diagnóstico consistente sobre o desempenho de seus alunos, usando os mesmos conceitos e 

métrica de avaliação do SAEB. Deste modo, os resultados são comparáveis e permitem que a 

escola identifique suas potencialidades e fragilidades em relação ao seu desempenho na 

comparação com escolas de outros e mesmos Municípios ou Estados. 

 

1.2.3 Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

O Enem é um exame de caráter voluntário, implantado pelo MEC em 1998. 
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É realizado anualmente com a aplicação descentralizada das suas provas. No primeiro 

ano de aplicação, o exame apresentou um número 157 mil inscritos. Em sua 16a edição, em 

2013, houve 7.173.574 inscritos. 

A expansão do número de inscritos começou em 2000, quando as principais 

universidades federais do país passaram a considerar a nota da prova como critério de acesso 

ao ensino superior. Outro fator da expansão de inscritos foi a criação pelo MEC, em 2004, do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), que vinculou a concessão de bolsas, para 

instituições privadas de ensino superior, à nota adquirida no exame.  Deste modo, além de 

representar uma possibilidade concreta de bolsa integral ou parcial pelo PROUNI, o ENEM, 

também, passou a significar a possibilidade de estudar em algumas das mais prestigiadas 

universidade públicas do país.  

A prova, interdisciplinar e contextualizada, é composta por uma redação e uma parte 

objetiva, sendo realizada por alunos que concluíram o ensino médio. 

O exame visa avaliar o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias 

ao exercício pleno da cidadania. Também constam entre os objetivos: conferir ao cidadão 

parâmetros para autoavaliação, com vistas à continuidade de sua formação e inserção no 

mercado de trabalho; criar uma referência nacional para os egressos de qualquer das 

modalidades do ensino médio; fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à 

educação superior; constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-

médios. 

 

1.2.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 

O ENADE é um componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, conforme 

determina a Lei nº 10.861/2004. É aplicado periodicamente aos estudantes de todos os cursos 

de graduação, durante o primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano do curso.  

O ENADE tem por objetivos o acompanhamento do processo de aprendizagem e do 

desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação. Deste modo, seus resultados 

produzem informações sobre a instituição de educação superior, que comportam sua categoria 

administrativa até a organização acadêmica. Estes dados produzem referenciais que permitem 
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a definição de ações voltadas à melhoria da qualidade dos cursos de graduação por parte dos 

professores, técnicos, dirigentes e autoridades educacionais. 

 

1.3 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo - SARESP  

Criado em 1996, com o apoio do Banco Mundial, para monitorar a qualidade do 

ensino ofertado pelas escolas do Estado de São Paulo, o SARESP se configurou, desde seu 

início, como uma avaliação anual, censitária, diagnóstica e compulsória para as escolas da 

rede administrada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP). Cabe 

observar, que a participação de redes municipais de ensino e das escolas particulares se dá por 

adesão. 

Os objetivos do SARESP se assemelham aos das avaliações nacionais. 

A SEE/SP ao criar o SARESP teve como objetivos, a ampliação do rol de 

conhecimentos, habilidades e competências dos estudantes paulistas, como também fornecer 

aos professores descrições dos padrões de desempenho alcançados pelo conjunto dos alunos, 

para subsidiar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Além da preocupação com 

alunos e professores, SEE/SP teve nos diagnósticos produzidos pelo SARESP uma ferramenta 

para identificar pontos críticos no sistema de ensino, e por meio deles produzir diretrizes para 

diversas ações, que comportam o apoio das Diretorias de Ensino às equipes escolares através 

de orientações didático-pedagógicas, bem como a projeção de aplicação de recursos 

financeiros.  

Durante os anos de 1996 e 2005, a metodologia utilizada para a construção e aplicação 

das provas e para a análise de resultados não possibilitava a comparação do desempenho dos 

alunos com avaliações anteriores de anos anteriores. Essa mesma metodologia também não 

permitia a identificação de deficiências acumuladas ou avanços das escolas, devido à 

inexistência de uma mesma métrica que orientasse a construção de escalas de proficiência 

comparáveis ao longo do tempo. Este mesma metodologia também impedia a comparação dos 

dados apontados pelo SARESP com as avaliações nacionais, uma vez que a mesma métrica 

era diferente a do SAEB, que, desde 1995, seguia a mesma escala de proficiência estabelecida 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  
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O ano de 2007 marca a reformulação da metodologia do SARESP, com a avaliação 

utilizando a mesma métrica do SAEB e da Prova Brasil. Esta mudança permitiu a 

possibilidade de se compilar dados mais amplos sobre as escolas, bem como a comparações 

com outros sistemas avaliativos, permitindo-lhes perceberem com muito mais clareza o 

desempenho dos alunos e, deste modo, um desempenho global da escola, proporcionando 

comparações de desempenho com escolas do mesmo bairro, município e Diretoria de Ensino. 

A partir deste momento, em que os resultados de diferentes avaliações passaram a 

dialogar, se produziu novos subsídios para as diretrizes que passaram a ser implementadas 

para uma melhoria da educação, tais como: a reformulação do programa de recuperação e 

reforço escolar; a construção de um plano de dez metas e dez ações para melhorar a educação; 

a implantação de uma proposta curricular unificada; a definição de uma matriz de avaliações 

que estabeleceu as expectativas de aprendizagem dos alunos. 

Estas novas diretrizes organizaram o sistema escolar estadual, estabelecendo 

prioridades para a melhora do sistema público de ensino, como ações sobre os professores que 

passaram por cursos de capacitação e receberam materiais de orientação curricular que 

abrangia os conteúdos, as competências e as habilidades avaliadas; sobre as escolas 

estipularam metas a serem observadas quanto à proficiência dos alunos, definidas em quatro 

níveis: 

- abaixo do básico - os alunos neste nível demonstram domínio insuficiente dos 

conteúdos, competências e habilidades desejáveis para a série escolar em que se 

encontram;  

- básico - os alunos neste nível demonstram desenvolvimento parcial dos conteúdos, 

competências e habilidades requeridas para a série em que se encontram;  

- adequado - os alunos neste nível demonstram domínio dos conteúdos, competências 

e habilidades desejáveis para a série escolar em que se encontram;  

- avançado - os alunos neste nível demonstram conhecimentos e domínio dos 

conteúdos, competências e habilidades acima do requerido na série escolar em que se 

encontram.  

A partir de 2008, diante dos péssimos resultados apresentados pelo SARESP de 2005, 

a SEE/SP construiu novas diretrizes curriculares que se constituíram em uma base curricular 
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comum a ser seguida por todas as escolas da rede pública estadual. Nesse mesmo ano o 

governo do Estado promulgou a lei de Bonificação por Resultados da Prova SARESP, que se 

constituiu em ferramenta para estimular a aplicação da nova base curricular pelas escolas e 

professores, visto que se passou a estimar metas que deveriam ser conquistadas pelas escolas, 

em que professores e corpo gestor só receberiam a bonificação financeira se alcançassem as 

metas estabelecidas. As escolas que não atingissem a meta não receberiam bonificação 

financeira, como também teria suas ações acompanhadas mais de perto pela respectiva 

Diretoria de Ensino a qual esteja vinculada. 

Artigo 1º - Fica instituída, nos termos desta lei complementar, Bonificação 

por Resultados - BR, a ser paga aos servidores em efetivo exercício na 

Secretaria da Educação, decorrente do cumprimento de metas previamente 

estabelecidas, visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade do 

ensino público. (SÃO PAULO, 2008). 

 

Estas mudanças nas diretrizes curriculares demonstram como a lógica neoliberal age 

sobre a educação. Por um flanco, produz ações de marketing, com a preocupação de produzir 

um produto novo, um currículo novo, uma nova educação interligada aos desafios do século 

XXI; por outro, desenvolve políticas que observam uma lógica concorrencial característica no 

mercado industrial e financeiro, estabelecendo metas de produtividade e recompensando 

financeiramente os profissionais que as alcançam, em detrimento daqueles que pelos mais 

diferentes motivos não conseguem alcançar as metas. 

O discurso oficial prioriza a importância das avaliações e seus resultados como um 

efeito para a melhoria do ensino público, visto que contribuem para o engajamento dos 

educadores, dos alunos, das famílias e da sociedade civil como um todo no acompanhamento 

do ensino que é ministrado nas escolas públicas do Estado, bem como visa à promoção de 

reflexões sobre a qualidade do ensino e a busca de alternativas para seu melhor desempenho, 

de modo que se possa transformar a prática pedagógica no sentido esperado e redirecionar as 

políticas públicas na área educacional, sempre que necessário. Porém, não devemos de deixar 

de observar a presença, nestes tempos incertos, da semântica do neoliberalismo na formulação 

das diretrizes educacionais e, deste modo, como observado por Bourdieu (2008, 2011, 2011f), 

de uma lógica de poder presente à educação, sob a qual devemos sempre nos questionar 

quanto à produção de desigualdades. 
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2 O CURRÍCULO ESCOLAR ENTRE O NACIONAL E O LOCAL: OS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E O CURRÍCULO 

OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Este capítulo visa apresentar e refletir sobre o currículo escolar, observando as 

diretrizes presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no Currículo Oficial do 

Estado de São Paulo. Estes documentos sistematizam os conhecimentos que devem ser 

priorizados na educação escolar. 

Para tanto, procuramos observar a constituição dos PCN e do Currículo Oficial do 

Estado de São Paulo através dos documentos oficiais que os constituem. Estes documentos 

nos proporcionam uma explicação oficial sobre a construção, mas procuramos também 

observá-los no âmbito dos discursos do neoliberalismo. 

Além das diretrizes destes documentos, observamos as propostas curriculares 

específicas para a disciplina de Língua Portuguesa, que reorientam a disciplina do estudo da 

língua unicamente pelos usos da Gramática e da Norma-Padrão, para um contexto 

sociointeracionista que prioriza os usos da linguagem humana através dos gêneros do 

discurso. 

 

2.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são uma obrigação da Constituição 

brasileira de 1988, através do artigo 210 que determinou a fixação de “conteúdos mínimos 

para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988), bem como, pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, através do art. 22 que prevê uma 

“formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996), pressupondo o imperativo 

de uma formação básica comum a todos através de diretrizes capazes de nortear uma base 

curricular comum, com seus conteúdos mínimos. Deste modo, os PCN se tornam referências 

basilares para as amplas reformulações curriculares que ocorreram em todas as redes 



29 

 

 

escolares brasileiras, a fim de orientar, promover e aperfeiçoar as ações educativas do ensino 

obrigatório, sempre em busca de melhor qualidade de ensino. 

 Os PCN, de acordo com os documentos oficiais (BRASIL, 1997), não se configuram 

como um modelo curricular homogêneo e impositivo (por isso o conceito de parâmetro e não 

currículo nacional), mas como um conjunto de referências flexíveis para auxiliar nas decisões 

curriculares de estados e municípios, escolas e professores, respeitando, assim, à diversidade 

sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia de professores e equipes 

pedagógicas. Para Moreira (2010), observando o pensamento de Gay (1996), a diferença entre 

parâmetros e currículo é meramente um eufemismo, pois: 

Os documentos dos Parâmetros incluem uma justificativa da proposta e 

enfocam objetivos, conteúdos, atividades e procedimentos de avaliação, [...] 

evidenciando todos os componentes que os autores do campo [curricular] 

consideram como os elementos substantivos do currículo. (MOREIRA, 

2010, p. 126) 

 

Perceber a relação intrínseca entre os termos currículo e parâmetros, nos permite 

observar a qualidade almejada, a partir da renovação e reelaboração da proposta curricular, 

para as atividades escolares de ensino e aprendizagem. Moreira (2010) observa que as 

escolhas curriculares do MEC se traduzem num currículo conservador, com preferência pela 

organização disciplinar dos conhecimentos escolares e disciplinas tradicionais favorecendo o 

tradicional currículo acadêmico em detrimento à diversidade cultural. Estas escolhas tendem a 

priorizar os discursos e o capital cultural (BOURDIEU, 2010a) dos grupos dominantes em 

detrimento aos de grupos menos organizados política e economicamente, gerando muito mais 

exclusão, do que a sonhada inclusão presente nas diretrizes oficiais. 

 Moreira (2010) enfatiza que a implantação dos PCN, como base curricular comum, 

além de estar conectada a uma homogeneização cultural, também se conecta à visão que 

projeto do neoliberalismo tem para a educação, visto que, como observado por Bourdieu 

(2008, 2010, 2010b, 2011), o currículo não é neutro, é atravessado por relações de poder. 

Através de discursos com bases civilizatórias e práticas educativas se forma “um ser humano 

supostamente racional e autônomo e [molda] o cidadão e a cidadã da moderna democracia 

representativa” (SILVA, 2011, p. 112). 

A presença do discurso neoliberal produz reflexões sobre metas, padrões, instruções e 

avaliações, nacionalmente padronizadas e avaliadas através dos sistemas avaliativos que, 
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quantitativamente, que derivam em um conjunto de práticas classificatórias das escolas 

através de uma política que beneficia economicamente as escolas que cumprem o 

compromisso de metas estabelecidas, em detrimento àquelas que apresentarem os piores 

resultados. 

Esta política incide diretamente sobre o professor que tem a embaraçosa tarefa de 

preocupar-se com a formação dos seus alunos e administrar os resultados das provas 

avaliativas oficiais, que são construídas a partir dos parâmetros estabelecidos - uma 

homogeneização curricular -, e estabelecem as políticas de bonificação financeira aos 

professores, que são julgados a partir dos resultados que seus alunos obtêm nestas avaliações. 

Por conseguinte, como observado por Moreira (apud PLATAFORMA ASTURIANA DE 

EDUCACIÓN CRÍTICA, 2010), os PCN estabelecem: 

Objetivos unificados tanto na planificação da ação docente como em 

documentos institucionais; [o] fortalecimento de uma estrutura 

administrativa e de um serviço de inspeção voltados para o controle 

burocrático das escolas; [a] restrição da autonomia do professorado; [a] 

divisão dos trabalhos de concepção e execução do processo pedagógico; [a] 

obsessão por avaliar quantitativamente aspectos de aprendizagem e do 

ensino; [a] incorporação de técnicas de dinâmica de grupo utilizadas no 

campo da gestão de recursos humanos das empresas. (Op. cit., p. 124)  

 

Portanto, os PCN apresentam as preocupações de Moreira (2010), Popkewitz (2010), 

Peters (2010), Ball (2004), Carlson & Apple (2003) com as práticas curriculares postas em 

prática ao final do século XX e do recente século XXI enfatizam a subordinação do currículo 

nacional aos interesses da economia de livre mercado, através da participação da escola na 

constituição de identidades preparadas para um mercado do trabalho que enfatiza o 

individualismo, o empreendedorismo e a competitividade. 

 

2.1.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

 Os PCN específicos para a constituição dos currículos de Língua Portuguesa, assim 

como os demais, enfatizam a necessidade de adequação aos novos desafios da sociedade 

contemporânea: a competitividade e os avanços da tecnologia, em especial da comunicação, e, 

em contrapartida, produzindo exigências sobre o mundo do trabalho. Para tanto, os PCN 

priorizam: as relações de cidadania, através do conhecimento dos direitos e dos deveres; o 
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exercício da crítica, através do diálogo com o plural para o exercício do autoconhecimento e 

para a mediação de conflitos; perceber-se a si e o outro como pertinentes de um imaginário 

maior, uma identidade nacional; ter o domínio de diferentes linguagens, a fim de acessar 

criticamente as diferentes possibilidades de informação. Deste modo, os PCN de Língua 

Portuguesa são atravessados por fatores externos à própria disciplina.  

 Porém, estas propostas curriculares estão alicerçadas na constatação das dificuldades 

que o ensino tem em formar o cidadão médio, pois ainda é preponderante no discurso a 

constatação do fracasso da escola, a evasão, a repetência e o analfabetismo. 

A nova realidade social, consequente da industrialização e da urbanização 

crescentes, da enorme ampliação da utilização da escrita, da expansão dos 

meios de comunicação eletrônicos e da incorporação de contingentes cada 

vez maiores de alunos pela escola regular colocou novas demandas e 

necessidades, tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais. Os 

índices brasileiros de evasão e de repetência inaceitáveis mesmo em países 

muito mais pobres são a prova cabal do fracasso escolar. (BRASIL, 1998, 

p.17) 

 

 Para enfrentar os desafios que o Brasil tem em relação à educação dos seus, visto a 

importância da língua mátria na constituição de um imaginário de pertencimento, os PCN de 

Língua Portuguesa se voltam para reflexões sobre o ensino da língua oral e escrita - 

fundamental para uma participação social efetiva -, observando os usos da língua através da 

comunicação, do acesso à informação, para a defesa pontos de vista e construção de uma 

visão de mundo e produção conhecimento. Para tanto, crítica o ensino tradicional por priorizar 

uma visão fixa da língua, com o predomínio do ensino da gramática normativa, 

desconsiderando a oralidade e as variedades não padrão da Língua Portuguesa: práticas 

constituidoras da realidade dos alunos. 

 Por conseguinte, a linguagem, em suas diferentes expressões, se torna o centro para as 

proposições curriculares, considerando as possibilidades de leitura e escrita dos alunos, a fim 

de prover e aprimorar a participação social humana. É através da linguagem que os seres 

humanos representam o mundo desde a mais tenra infância. Assim ao ingressarem na escola 

as crianças já possuem visões de mundo, memórias, conhecimentos prévios que podem ser 

distantes dos conhecimentos particulares ao universo escolar. Isto faz do homem um ser 

histórico que ao longo de sua vida produz e é induzido a conhecimentos. Porém, o 

conhecimento escolar rompe o elo anteriormente estabelecido na produção de significados por 

privilegiar o ensino de normas e regras da língua escrita padrão, priorizando a decifração do 
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código que nos leva a escrever e ler conforme a norma culta, confundindo os significados que 

os alunos estabeleceram anteriormente sobre determinado signo. 

 Ao reconhecer a existência da aprendizagem tanto pelo desenvolvimento do discurso 

oral como pelo discurso escrito, os PCN consideram os diferentes níveis de conhecimentos 

prévios que os alunos adquirem em seu meio social; práticas discursivas que tomam a escrita 

como sistema simbólico. O ensino da língua se aprimora com a incorporação do campo 

textual que, até então, não era reconhecido pelos bancos escolares, em que produzir 

linguagem significa produzir discursos, que se materializa através de textos. 

O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por meio 

de textos. Assim, pode-se afirmar que texto é o produto da atividade 

discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo e acabado, 

qualquer que seja sua extensão. É uma sequência verbal constituída 

por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e 

da coerência. Esse conjunto de relações tem sido chamado de 

textualidade. (BRASIL, 1997a, p. 23) 

 

 A incorporação de preceitos do sociointeracionismo, de acordo como o proposto por 

teóricos Bakhtin e desenvolvido por Bronckart e Schneuwly, em que os textos são resultantes 

da atividade discursiva, priorizando, deste modo, para o ensino da língua portuguesa, o 

conceito de gêneros discursivos. Para tanto, os gêneros são representações construídas 

historicamente, circulando pela sociedade através dos recursos linguísticos disponíveis, 

atravessado pelas condições de produção e finalidade do locutor através do manejo destes 

recursos a sua disposição. 

 Deste modo, os conteúdos do PCN priorizam o ensino da diversidade de gêneros, e 

suas especificidades, que circulam pela sociedade, orais ou escritos, com o objetivo de 

desenvolver a prática de uma escrita e de uma leitura que considere práticas de compreensão e 

análise discursiva, inserindo, assim, o falante / leitor nas diferentes práticas de situação 

comunicativa. 

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos 

que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui 

os textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 

sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue 

manejar, pois não há um trabalho planejado com essa finalidade. Um 

exemplo: nas aulas de Língua Portuguesa, não se ensina a trabalhar com 

textos expositivos como os das áreas de História, Geografia e Ciências 

Naturais; e nessas aulas também não, pois considera-se que trabalhar com 

textos é uma atividade específica da área de Língua Portuguesa. Em 
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consequência, o aluno não se torna capaz de utilizar textos cuja finalidade 

seja compreender um conceito, apresentar uma informação nova, descrever 

um problema, comparar diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou 

contra uma determinada hipótese ou teoria. E essa capacidade, que permite o 

acesso à informação escrita com autonomia, é condição para o bom 

aprendizado, pois dela depende a possibilidade de aprender os diferentes 

conteúdos. Por isso, todas as disciplinas têm a responsabilidade de ensinar a 

utilizar os textos de que fazem uso, mas é a de Língua Portuguesa que deve 

tomar para si o papel de fazê-lo de modo mais sistemático. (BRASIL, 1997a, 

p. 26) 

 

 Para os PCN, o ensino da língua deve ser dirigido por práticas sócios-interacionistas 

que priorizem a troca interpessoal e apresentem uma língua não homogênea: um somatório de 

possibilidades condicionadas pelo cotidiano e por diferentes situações discursivas. Através 

destas, o aluno poderá se constituir como cidadão e exercer seus direitos como usuário da 

língua: falando ou a escutando, lendo ou a escrevendo. Portanto, a escola cabe o 

desenvolvimento do campo cultural de que a língua é parte, utilizando-se das mais diversas 

situações discursivas, adequadas e eficientes às diferentes situações cotidianas, pois, como 

observado por LAWTON (1987, p. 27), “a linguagem é o único atributo humano que nos 

permite aprender, pensar de uma maneira criadora e mudar o ponto de vista social”. 

 

2.2 Um novo currículo para a escola pública paulista. 

Os resultados ruins do SARESP de 2005 levou o Governo do Estado de São Paulo 

através da SEE/SP a instituir, no ano letivo de 2008, uma nova proposta curricular para toda a 

rede pública estadual. A então Secretária da Educação do Estado de São Paulo, Maria Helena 

Guimarães de Castro, em carta endereçada ao grupo de gestores e professores da rede escolar 

estadual defendeu a necessidade da implantação de um novo currículo, indicando que o 

formato que até organizava o currículo estadual se apresentava ineficiente perante as 

demandas da educação do século XXI, e que autonomia proporcionada às escolas pela LDB 

se tornara ineficiente. 

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 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. Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e 

articulada, cujo objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São 

Paulo. (CASTRO, 2008, p. 5) 
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A proposta curricular visou esta ação para consolidar e retomar a organização 

curricular e subsidiá-lo de acordo com as necessidades prementes, tendo em vista a 

aprendizagem dos alunos quanto às habilidades instrumentais de leitura/produção de textos, 

fundamental a aplicação de todas as disciplinas, visto que a SEE/SP reconheceu as 

dificuldades dos alunos no domínio do código alfabético, interferindo no processo de leitura e 

escrita. Uma dos objetivos no ano de 2008 (FINI, 2008, p.17) foi erradicar os problemas de 

alfabetização dos alunos, deixando a rede pública estadual sem nenhum caso de 

analfabetismo. 

Em 2010, uma nova versão da proposta curricular, agora definitiva, foi publicada pelo 

então Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato Souza, substituto de 

Maria Helena Guimarães de Castro. O Secretário enfatizou que os documentos curriculares 

são “referências essenciais para o estabelecimento das matrizes de avaliação do Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP)” (SOUZA, 2010, p. 3). 

Estes documentos centralizaram a rede pública estadual paulista, tornando as escolas 

uma rede integrada, com o desejo de promover conhecimentos e competências comuns a 

todos os alunos, auferidos através dos sistemas avaliadores. 

Dentre os pressupostos para esta nova proposta, o momento contemporâneo e seus 

desafios ainda não contemplados pela escola, logo a proposta curricular propõe soluções que 

tornem escolas capazes de prepararem os alunos para os desafios do novo século, em que 

apenas outra identidade para a escola e o currículo pode enfrentar o desafio proposto, visto 

que a independência e a pluralidade que a LDB permitia às escolas se encontrava defasada e 

obsoleta em relação a estes novos tempos. 

Este documento apresenta os princípios orientadores do currículo para uma 

escola capaz de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento 

dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo. 

Contempla algumas das principais características da sociedade do 

conhecimento e das pressões que a contemporaneidade exerce sobre os 

jovens cidadãos, propondo princípios orientadores para a prática educativa, a 

fim de que as escolas possam preparar seus alunos para esse novo tempo. Ao 

priorizar a competência de leitura e escrita, o Currículo define a escola como 

espaço de cultura e de articulação de competências e de conteúdos 

disciplinares (FINI, 2010, p. 7). 
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A recuperação da escola pública paulista, deve ocorrer, como enfatiza a proposta 

curricular, no combate à exclusão material e cultural, e, para tanto, deve desenvolver 

competências e habilidades para o uso intensivo do conhecimento, das tecnologias da 

comunicação, de uma vida social e cidadã coexistindo perante a uma multiplicidade de 

identidades do Contemporâneo, e para que estas diferenças possam ser atenuadas, faz-se 

necessário que o processo de democratização e inclusão escolar tenha um diferencial: 

qualidade. 

Fundamentada nas recomendações dos PCN, nas normas das DCN e, primordialmente, 

nos dispositivos presentes na LDB, somente uma educação que priorize a qualidade pode 

promover aos alunos das escolas públicas estaduais “uma bela oportunidade de inserção 

produtiva e solidária no mundo” (FINI, 2010, p. 9), em que esta qualidade é capaz de 

proporcionar às pessoas a inclusão ou exclusão à grupos sociais, como também torná-lo 

crítico e capaz da prática do exercício da cidadania, que é definida (Op. cit., p. 10) como a 

ação de “construir identidade, agir com autonomia e em relação com o outro, bem como 

incorporar a diversidade, [... base] de responsabilidade, [essencial] para a inserção cidadã nas 

dimensões sociais e produtivas”. 

A proposta curricular paulista, vinculando a escola ao mundo do trabalho e à prática 

social (segundo parágrafo, o artigo primeiro, da LDB), apresenta seis princípios que a 

compromete com o Contemporâneo: (um) uma escola que também aprende, que insere a 

escola no atual ritmo da tecnologia e da informação, tendo a escola que se adaptar aos novos 

meios e modos, a aprender a ensinar; (dois) o currículo como espaço de cultura, que torna 

curriculares os momentos artísticos e culturais, antes extracurriculares; (três) as competências 

como referências, que articulam as disciplinas, as atividades, os saberes, em suma, o currículo 

escolar com a aprendizagem dos alunos; (quatro) prioridade para a competência da leitura e 

da escrita, que preconiza o uso da língua materna em diferentes situações de discurso, bem 

como na leitura e produção textual; (cinco) a articulação das competências para aprender, que 

se referencia nas competências formuladas pelo ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio; 

(seis) articulação com o mundo do trabalho, que procura articular o currículo as necessidades 

do mercado de trabalho. 

Deste modo, por mais que a proposta curricular do Estado de São Paulo critique 

inicialmente à autonomia que a LDB proporcionou às escolas quanto aos trabalhos e projetos 

pedagógicos, tem seus parâmetros organizados a partir de diretrizes e normatizações federais 
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que projetam as reformas possíveis aos currículos estaduais. Uma hierarquia legal, estruturada 

pelas mesmas formações cidadãs de práticas sociais e de trabalho propostas na LDB. Isto nos 

permite observar que o contexto e as discussões que originaram a LDB ocorreram dentro do 

campo discursivo do neoliberalismo, com ênfase na diminuição da participação do Estado, em 

prol de uma maior participação de grupos econômicos em atividades antes geridas quase que 

unicamente pelo Estado, como a educação. 

Como observado anteriormente na constituição dos PCN, esta outra escola, outro 

currículo e o conhecimento são atravessados pela lógica do mercado, tornando-se mais um 

tipo de serviço, que a qualquer momento podem ser “padronizados, calculados, qualificados e 

comparados” (BALL, 2004, P. 1116). Ou seja, através de instrumentos, como o SARESP, se 

organiza os parâmetros de gestão e metas da política curricular, que podem ser organizados 

dentro das instâncias governamentais ou terceirizados para alguma empresa de gestão 

contratada. Deste modo, tem-se uma escola mais próxima a práticas comerciais, do universo 

semântico da economia e do mercado do que de discursos que tragam em seu bojo uma 

sociedade mais justa e igual. É nesta diferença discursiva que cidadania e qualidade se 

equilibram e são conduzidas no universo escolar. 

 

2.2.1 O currículo de Língua Portuguesa na proposta curricular paulista 

O currículo para a disciplina de Língua Portuguesa se encontra organizado na área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, englobando, também, as disciplinas de Língua 

Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física. Isto se deve a estas disciplinas se articularem 

em relação as diferentes linguagens que mobilizam, produzindo conhecimento sobre si, o 

outro e o mundo. 

Com base nessa perspectiva, na escola, os estudos na área desenvolvem o 

conhecimento linguístico, musical, corporal, gestual, das imagens, do espaço 

e das formas. Assim, propõe-se uma mudança na maneira como as disciplina 

devem ser ensinadas, ou seja, o desenvolvimento do conhecimento do aluno 

sobre as linguagens por meio do estudo dos conteúdos, historicamente 

construídos, associados a atividades que lhe possibilitem a interação com a 

sociedade e também o aumento do seu poder como cidadão, implicando mais 

acesso às informações e melhor possibilidade de interpretação dessas 

informações nos contextos sociais em que são apresentadas. (FINI, 2010, p. 

25) 
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Promovendo a interdisciplinaridade e a intertextualidade, a proposta curricular procura 

promover as diferentes perspectivas da cultura humana, com as formas que nos relacionamos 

com o mundo e com os demais seres humanos. Para tanto, este currículo deve observar o 

Contemporâneo, organizando-se através de seis princípios centrais: uma escola que também 

aprende; as competências como referências; prioridade para a competência da leitura e escrita; 

articulação das competências para aprender; articulação com o mundo do trabalho. É 

articulada a estas organizações e princípios que a proposta curricular para a disciplina de 

Língua Portuguesa se pauta. 

Por conseguinte, identifica a Língua Portuguesa como uma atividade particular e 

humana de existir no mundo, em que a linguagem e as relações sociais humanas se encontram 

e produzem uma rede de significados; conhecimentos. Assim, como preconizado nos PCN de 

Língua Portuguesa, a linguagem é o centro para as proposições curriculares: aquela 

pertencente ao aluno quando do ingresso na escola e a pertencente ao universo escolar, do 

conhecimento acumulado e selecionado historicamente. Linguagem e Gramática confluem 

para o conhecimento do homem e do social, vinculadas à realidade dos alunos. Ambas, 

produtoras de conhecimento e objeto através do texto; logo, do discurso. 

Como discurso, prioriza a compreensão de competências de leitura e escrita para além 

do domínio do código alfabético, do conhecimento da norma-padrão da língua, da mera 

decodificação do código, propõe que os alunos, na interlocução dos processos, devem 

reconhecer as condições que levaram o locutor a tal produção discursiva, como finalidade e 

procedimentos. Deste modo, a competência leitora e escritora do aluno pressupõem o 

desenvolvimento: 

Linguístico operacional (língua escrita / graus de letramento); cognitivo 

(pensamento e linguagem); discursivo (interlocução, contexto, 

circunstâncias); cultural (conhecimento das áreas – temas, linguagens, 

códigos – dos textos lidos e produzidos). (FINI, 2008, p. 15) 

 

Como prática identitária, a proposta curricular pressupõe que em diversas situações 

textuais o aluno se sente como um estrangeiro nos usos da própria língua, portanto propõe que 

o aluno deve desenvolver conhecimento e habilidades para compreender e produzir diferentes 

gêneros textuais para promover sua interação nos diferentes âmbitos sociais e uma prática 

cidadã. 
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Esta proposta tem seu principal referencial teórico no sociointeracionismo, em que os 

textos, atividades discursivas, são ao mesmo tempo eventos linguísticos e ações sociais. 

Produtos relativamente estáveis, para que ocorra o processo comunicativo, os gêneros do 

discurso apresentam eixos estruturados no conteúdo temático, no estilo e na composição 

composicional. Deste modo a linguagem, e especificamente o discurso, tem uma ação central 

e decisiva no desenvolvimento humano, nos conhecimentos e nos saber escolar. 

Deste modo, a proposta curricular do Estado de São Paulo, em consonância com os 

PCN, prevê o desenvolvimento de habilidades e competências leitora e escritora, em que a 

palavra, dita ou escrita, seja um instrumento de compreensão de sua realidade, bem como 

produza reflexões e experiências no seu meio, como outras para além das do cotidiano.  

A proposta de estudar a língua considerada como uma atividade social, como 

um espaço de interação entre pessoas, num determinado contexto de 

comunicação, implica a compreensão da enunciação como eixo central de 

todo sistema linguístico e a importância do letramento, em função das 

relações que cada sujeito mantém com o seu meio. (FINI, 2010, p. 31) 

 

Valorizando-se as possibilidades de produção textual, enfatizando os efeitos de sentido 

e as estruturas linguísticas usadas, propõem-se valorizar, legitimar e respeitar as experiências 

e os conhecimentos dos alunos, suas relações com o meio em que vive, as diferenças 

presentes nas diversas variedades linguísticas. Estruturas que organizam PCN e o Currículo 

oficial do Estado de São Paulo; provas avaliativas, como o SARESP; propõem a cidadania e a 

inclusão; uma peça discursiva e, como tal, atravessada por relações de poder. 
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3 CURRÍCULOS E CAPITAL CULTURAL 

 

Este capítulo propõe discutir o conceito de currículo observando sua construção 

histórica a partir da Modernidade. Primeiramente, apresentamos uma introdução sobre as 

teorias curriculares, para em seguida apresentar conceitos sobre currículos técnicos e 

humanistas, com perspectivas para o mundo do trabalho, e, posteriormente, currículos críticos 

que almejaram a emancipação política e social do sujeito.  

Na discussão sobre os currículos críticos, apresentamos características, bem como as 

diferenças entre as perspectivas da Sociologia da Educação, do Currículo Cultural e do 

Currículo Reprodutivista. Neste é dado ênfase aos pressupostos desenvolvidos por Pierre 

Bourdieu, principalmente, de Capital Cultural e de Habitus. 

 

3.1 Breve história sobre o currículo 

À palavra currículo associamos o universo escolar: o como e o que ensinar e aprender. 

Nesta ligação com a escola, há uma relação intrínseca do currículo com o desenvolvimento da 

Modernidade, pois a escola, entre tantas outras instituições sociais (o Estado, a Igreja, etc.) 

surgiu do pensamento racional e iluminista, além do seu universalismo. Logo, qualquer 

possibilidade de mudança política ou social está vinculada, também, ao espaço escolar. 

Ao estudarmos o currículo, buscamos pela compreensão de como os problemas atuais 

da escola se constituíram a partir de discursos que, desde o surgimento do Estado de Bem-

Estar no século XIX, construíram a organização e a funcionalidade do espaço escolar. A cada 

mudança curricular, novos focos ou formas de pensamento interferem sobre o campo 

simbólico da escola, consequentemente sobre a sociedade. Assim, o processo de escolarização 

e o currículo atuam sobre as decisões do que as crianças devem ou não aprender, pois 

carregam disposições, consciência e sensibilidades em relação ao mundo que descreve. 

Deste modo, tomamos o currículo como: 

Um conhecimento particular, historicamente formado, sobre o modo como 

as crianças tornam o mundo inteligível. Como tal, esforços para organizar o 

conhecimento escolar como currículo constituem formas de regulação social, 

produzidas através de estilos privilegiados de raciocínio. Aquilo que está 

inscrito no currículo não é apenas informação – a organização do 
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conhecimento corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e “ver” o 

mundo e o “eu”. (POPKEWITZ, 2010, p.174) 

 

O currículo moderno, além de fundado na disciplinaridade clássica e renascentista, se 

consolida com ampliação do pensamento iluminista pelo mundo, primordialmente com as 

palavras-magnas da revolução francesa - liberdade, igualdade e fraternidade: uma sociedade 

mais justa, organizada pela razão científica e pelo progresso constante, através dos quais se 

promove o fim das desigualdades, alçando à emancipação e à libertação política; à 

emancipação dos campos sociais, através de um sujeito autônomo e livre; bem como 

homogeneidade, universalismo, indivisibilidade, fixidez e essencialismo. Esses pressupostos 

constituiram a estrutura das teorias pedagógicas e educacionais, ou melhor, parte do corpo e 

da prática escolar, tanto para o pensamento liberal como para o pensamento crítico marxista. 

A ideia de educação, que é parte essencial do senso comum moderno, está 

montada nas narrativas do constante progresso social, da ciência e da razão, 

do sujeito racional e autônomo e do papel da própria educação como 

instrumento de realização desses ideais. A ciência e a razão são instrumentos 

de progresso, o sujeito moderno é aquele que está imbuído desses mesmos 

propósitos e impulsos e a educação institucionalizada é quem está 

encarregada de produzi-lo. O sujeito educacional assim produzido encarna 

os ideais da narrativa moderna: emancipado, livre, racional. (SILVA, 1995, 

p. 248) 

 

Consequentemente, a escola se torna o lugar ideal, peça central para a disseminação 

das ideias sociais e políticas do projeto moderno: justiça, igualdade e liberdade. Ela, e também 

o currículo, são o espaço para a transmissão dos conhecimentos, através da transmissão do 

conhecimento científico e da formação de um ser humano supostamente racional e autônomo. 

Um sujeito guiado pela ordem e pelo controle, garantindo o progresso de toda a estrutura 

social. Althusser (1980), ao atacar o currículo tradicional, o faz por perceber a escola como 

uma peça central para assegurar a sujeição do sujeito à ideologia e ao manejo das práticas 

promovidas por esta. 

Para o autor, os alunos disponibilizam muito de sua vida (não só tempo, mas o 

momento de formação cultural e de identidade) na formação escolar. Isto é uma demonstração 

da importância do espaço escolar na formação ideológica dos alunos. Nesta questão Veiga-

Neto (2011, p. 70-1) observa que: 

A escola “foi sendo concebida e montada como a grande – e (mais 

recentemente) a mais ampla e universal – máquina capaz de fazer, dos 
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corpos, o objeto do poder disciplinar; e assim, torná-los dóceis”; além do 

mais, a escola é, depois da família (mas, muitas vezes, antes dessa) a 

instituição de sequestro pela qual todos passam (ou deveriam passar...) o 

maior tempo de suas vidas, no período da infância e da juventude. Na 

medida em que a permanência na escola é diária e estende ao longo de vários 

anos, os efeitos desse processo disciplinar de subjetivação são notáveis. 

 

O processo de escolarização, através do currículo, produz sensibilidades, disposições e 

consciência sobre o mundo social, como também determina padrões de leitura do mundo. 

Esse processo desenvolve um caráter de ordem e disciplina sobre os indivíduos, inscrevendo 

sistemas simbólicos com os quais se interpreta e organiza as ações e relações sociais. Ao 

ensinar-se qualquer disciplina, regula-se um vasto campo simbólico de disposições, 

consciência e sensibilidades em relação a um mundo. 

Porém, ao selecionar-se o que se deve ou não ensinar, escolher entre quais 

conhecimentos são válidos, ou não, entre múltiplas referências científicas, sociais, históricas e 

culturais, que devem ser padronizados e interiorizados, se estabelece uma relação de poder 

entre diferentes conhecimentos, pois se antecipa, organiza e categoriza conhecimentos que 

constituirão e padronizarão grupos sociais. 

Por conseguinte, como espaço contestado e de disputa, o conhecimento e o currículo 

se recriam ao longo do tempo como uma representação das atividades sociais humanas, logo, 

não é estático. Assim, os conteúdos, os formatos e as práticas envolvidas se tornam a 

expressão de um projeto que abrange todo um campo ideológico. 

Esta disputa entre diferentes concepções curriculares é marcada, de acordo com Silva 

(2011, p. 12), por decisões tomadas que se identificam com um currículo: 

Tradicional, humanista, baseado numa concepção conservadora de cultura 

(fixa, estável, herdada) e do conhecimento (como fato, como informação), 

uma visão que se baseia numa perspectiva conservadora da função social e 

cultural da escola e da educação; tecnicista, em muitos aspectos similar ao 

tradicional, mas enfatizando as dimensões instrumentais, utilitárias e 

econômicas da educação; crítico, de orientação neomarxista, baseado numa 

análise da escola e da educação como instituições voltadas para a reprodução 

das estruturas de classe da sociedade capitalista: o currículo reflete a 

reproduz essa estrutura. 

 

Estas contingências curriculares surgem concomitantes ao processo de massificação da 

educação nos Estados Unidos e em alguns países europeus de forte industrialização, como 

Inglaterra e França, que de acordo com Silva (2011), surgem como uma salvaguarda à 
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ideologia e identidade nacional mobilizadas pelas ondas de movimentos imigratórios; pela 

aceleração do processo industrial e urbano conduzindo para o aprimoramento escolar em 

quantidade e número cada vez maior de segmentos da população, que, por consequência 

estimularam o crescimento de uma burocracia própria à educação. 

  

3.2 Os currículos tradicionais 

As teorias curriculares tradicionais, humanistas e tecnicistas se organizam a partir de 

um grupo de conhecimentos considerados adequados para a formação dos alunos. Estas 

teorias se concentram na organização e no planejamento do que deve ser ensinado e em qual 

quantidade. Aqui não é o processo de transmissão do conhecimento, mas qual conhecimento é 

mais adequado ao momento histórico pelo que se digladia. 

O currículo humanista se organizou a partir do conhecimento linguístico, literário e 

artístico greco-latino. Esta organização do saber e dos conhecimentos priorizava a um grupo 

muito pequeno da sociedade com o que de melhor a humanidade produzira até então. Aos 

alunos, que melhor e mais longamente se desenvolvessem através destas características, se 

destinava a ocupação, a direção e a preservação do Estado. 

A vertente tecnicista se consolida nos Estados Unidos, com a transposição do 

Taylorismo, estudos de gestão científica de Frederick Taylor, para a educação por John 

Franklin Bobbitt e Ralph Tyler, seus principais teóricos, que propuseram uma reorganização 

dos conhecimentos através de uma estrutura escolar e didática organizada a partir da 

eficiência de resultados que poderiam ser auferidos e medidos; fases de um planejamento. 

Para esta corrente teórica a instituição escolar deve funcionar tal qual a uma empresa e 

atender as condições sociais, econômicas e industriais do momento histórico, orientando a 

educação para as exigências profissionais da vida adulta. 

Em contraposição ao currículo tecnicista, mas também a serviço do liberalismo 

político e econômico, visto que não questionava a produção das desigualdades produzidas no 

centro do capitalismo, a proposta de John Dewey, de cunho pragmático e internacionalista, se 

organizou a partir da valorização das experiências das crianças e jovens voltadas para uma 

melhor eficiência e um progressivo aperfeiçoamento das habilidades pessoais. A ótica desse 
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processo escolar é a preparação para o trabalho, a atividade prática e o exercício da 

competição, estando de acordo com os parâmetros da sociedade capitalista. 

 

3.3 Os currículos críticos 

Para Althusser (1980) há muito mais por trás de um currículo do que a simples escolha 

de qual e quanto de um determinado saber deve ou não ser ensinado. O currículo é uma 

normatização de saberes organizados a partir de uma determinada ordem, em que elementos 

de uma determinada cultura são escolarizados, transmitindo valores, significados, visões sobre 

o mundo material e imaterial, em prol de uma determinada ordem e controle, garantindo o 

progresso de toda a estrutura social. 

O fracasso dos modelos curriculares na educação de negros, imigrantes e 

trabalhadores, possibilitou questionamentos sobre as estruturas curriculares traçadas pela 

tradição e pela tecnicidade. As críticas presentes nas novas teorias curriculares observavam as 

relações de poder envolvidas no currículo, bem como sua historicidade, o que o tornava 

passível de mudanças, de acordo com o momento histórico e o contexto social que organizou 

o conhecimento presente nele. 

Cabe também observar a importância de certas circunstâncias históricas para o 

fortalecimento das novas teorias curriculares, como: as duas grandes guerras mundiais que, 

primeiramente, causou uma desilusão com o pensamento da Modernidade e, posteriormente, 

dividiu o mundo nos blocos hegemônicos de capitalistas e comunistas; o surgimento de 

movimentos que tomaram as ruas e os rumos do mundo ocidental: direitos civis, guerra do 

Vietnã, contracultura, feminismo, liberação sexual, protestos estudantis, movimentos de 

independência, lutas armadas. 

O pensamento crítico tem sua raiz na filosofia da Escola de Frankfurt, na crítica à 

razão iluminista como uma ordem prática e utilitária de um progresso atravessado pela ordem 

econômica; e aos fins da ciência, que se transformara em um instrumento de dominação, 

poder e exploração ao invés de possibilitar o acesso a verdade. 

Os conceitos do currículo tradicional - critérios de eficiência e racionalidade, 

imobilidade, conservadorismo nos arranjos educacionais, culturais e do conhecimento - foram 

os alvos das teorias críticas para a renovação das experiências curriculares, demonstrando 
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como essas teorias, até então, contribuíram para a reprodução das desigualdades e das 

injustiças sociais. 

As teorias críticas se centraram na discussão dos fundamentos da escola moderna: 

acesso universal, igualdade de tratamento, não discriminação. De acordo com Silva (2010, p. 

13): 

Os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de 

como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 

começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos 

presentes arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas desconfiam do 

status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As 

teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. 

Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como 

fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender 

o que o currículo faz. 

 

Outra característica marcante das teorias críticas é a presença do conceito marxista de 

ideologia, que possibilitou uma forte contestação da importância do caráter econômico sobre 

o currículo. Pinar (2008, p. 313-4) observa que as essas teorias estão marcadas pela 

compreensão do currículo como um texto político, em que se valoriza uma mobilidade social 

ascendente e econômica. Inicialmente, basearam-se nos conceitos-chave: reprodução, 

resistência, ideologia e hegemonia, e posteriormente em pedagogia crítica, alfabetização, raça, 

classe e gênero. 

Diferentes correntes constituem o pensamento crítico, ora buscando compreender a 

ação do currículo sobre a sociedade (sociologia do currículo, NSE: Young, Bernstein); ora na 

preposição por uma escola diferente, seja na perspectiva socialista, seja na perspectiva 

libertária (currículo cultural: Giroux), ora elaborando uma crítica à escola capitalista e a 

cultura das classes dominantes (currículo reprodutivista: Althusser, Apple, Bourdieu). 

 

3.3.1 A sociologia do currículo 

As relações entre currículo e poder, são a ênfase dos estudos desenvolvidos por 

Michael Young, um dos fundadores da Nova Sociologia da Educação (NSE), que não se 

preocupa diretamente com os conteúdos: o que se ensina e/ou valida através do currículo. Para 

Young, o currículo, bem como o conhecimento, é construído socialmente, além de ser uma 
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seleção de conhecimentos socialmente valorizados que respondem aos interesses e crenças 

dos grupos dominantes e contribui para a manutenção das estruturas de poder. Isto o 

aproximou do grupo neomarxista, embora seja influenciado inicialmente pela fenomenologia. 

Young, inicialmente, não procurou em apresentar uma proposta curricular, mas 

compreender como algo se torna conhecimento em determinado momento e como esse 

conhecimento é valorado, ou seja, o porquê da diferenciação de prestígio entre disciplinas e 

currículos, e quais os valores e os interesses nesse processo de seleção, observando como o 

conhecimento e o currículo se conectam as relações de poder. 

Ao afirmar que o conhecimento escolar é construído socialmente, demonstrou a 

contingência entre currículo e poder, em que qualquer alteração é mediada pela constante luta 

entre campos sociais diferentes, visto que as fronteiras entre as disciplinas são artificiais e 

arbitrárias. 

Dentro da NSE também se destaca o pensamento estruturalista de Basil Bernstein que 

formulou a teoria dos códigos e a pedagogia visível e invisível, em como as diferentes 

formações e organizações curriculares estão ligadas a princípios diferentes de poder e 

controle. 

Diferentemente a outras teorias críticas, a noção de poder e controle são relativizadas, 

estando próxima ao proposto por Foucault, em que “o poder não é algo que distorce o 

currículo ou a pedagogia” (SILVA, 2011, p, 73), ou seja, há diferentes princípios e 

organização de poder e controle, não alterando a eficácia nem indicando a total presença ou 

ausência de um ou outro. Deste modo, conceitos de currículo, pedagogia e avaliação estão 

interligados nos trabalhos desenvolvidos por Bernstein: um não pode ser separado dos demais. 

O currículo é classificado (relações de poder que legitimam as disciplinas) a partir das 

fronteiras que existem entre os campos disciplinares: quanto mais isolados, mais fortemente 

classificado; quando mais interligados, mais fracamente classificado. E, independente de sua 

classificação, podem variar pedagogicamente através de uma transmissão (relações de 

controle associadas ao ritmo, ao tempo, ao espaço) mais ou menos enquadrada. A avaliação é 

que define o que conta como realização válida desse conhecimento, por parte de quem é 

ensinado. 

A diferença entre a pedagogia (a transmissão) visível e invisível está na 

maneira pela qual os critérios são transmitidos e no grau de especificidade dos 

mesmos. Quanto mais implícita a maneira de transmissão e mais difusos os 
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critérios, mais invisível a pedagogia; quanto mais específicos os critérios e 

mais implícita a maneira de sua transmissão, mais visível a pedagogia. 

(BERNSTEIN, 1984, p. 26) 

 

Através da teoria dos códigos (um conjunto de regras implícitas acessadas 

diferentemente por aqueles que estão inseridos no contexto), Bernstein discutiu como as 

divisões de classe, definidas pela divisão social do trabalho, são aprendidas e estruturadas. O 

código são as regras que permitem diferenciar, nos diferentes contextos, quais são os 

significados relevantes em cada contexto e como expressar publicamente esses significados 

em contextos respectivos. 

Os códigos, produzidos na relação com o contexto social, são determinantes para os 

significados produzidos; são aprendidos em diversas instâncias sociais: como a família 

(código restrito) e a escola (código elaborado), e através das vivências estabelecidas nas 

interações sociais desses meios. Na educação, através das relações de poder (currículo) e 

controle (pedagogia), se define quais códigos são aprendidos ou não. 

 

3.3.2 O currículo cultural 

De acordo com Silva (2011), Henry Giroux levou as discussões curriculares para o 

campo cultural, em que currículo e cultura são um campo político e contestável, logo de 

poder. Se no currículo tradicional o currículo se traduz pela transmissão de fatos e 

conhecimentos objetivos, para Giroux o currículo e a cultura estão intimamente ligados, logo 

o currículo é uma política cultural, e como tal um campo em disputa, contestado. 

Segundo Silva (Op. cit.), Giroux se apropriou das teorias da Escola de Frankfurt para 

poder criticar tanto as perspectivas dominantes quanto as teorias marxistas estruturais e 

reprodutivistas - pela imobilidade, inflexidez, pessimismo e determinismo -, bem como das 

correntes fenomenológicas e interpretativas.  

Para Giroux, os espaços sociais não se fecham, totalmente, sobre si mesmos. Há 

possibilidades para as relações de poder e controle serem contestadas, espaço para resistência 

e subversão ao controle e poder exercido pelas instituições e estruturas sociais. Para tanto, a 

escola e o currículo devem possibilitar a participação dos estudantes nas decisões, 

desenvolvendo habilidades democráticas, bem como possibilitar que a voz e as manifestações 
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dos estudantes sejam ouvidas e consideradas, além de o papel do professor passar do 

burocrático para o transformador. 

Uma pedagogia de possibilidades, através da ação social politizada, pode constituir-se 

em um currículo crítico perante arranjos sociais dominantes, se permitir a participação das 

pessoas, valorizar os significados e a cultura própria, possibilitando atos subversivos e 

contestadores para que haja libertação e emancipação das relações de controle e poder 

existentes. 

 

3.3.3 O currículo reprodutivista 

Louis Althusser (1980), ao sustentar o conceito de Aparelho Ideológico do Estado, 

dando continuidade aos postulados da Escola de Frankfurt, o faz para discutir como os modos 

de produção capitalista se desenvolvem, não somente pela coerção e violência através dos 

Aparelhos Repressivos de Estado, mas também pelo uso massivo da ideologia através das 

instituições como a Escola, a Família e a Igreja. 

Para o autor, a escola, através do currículo, “ensina saberes práticos, mas em moldes 

que asseguram a sujeição à ideologia dominante ou o manejo da prática desta (capitalismo)” 

(Op. cit., p. 26), ou seja, a escola capitalista mantém a reprodução da cultura das classes 

dominantes. 

Para a teoria crítica de Althusser, através da escola e, consequentemente do currículo, 

é possível criar-se uma sociedade mais justa, em que os compromissos propostos pelo 

iluminismo sejam cumpridos, tanto que a organização econômica capitalista, pela sua 

contínua produção de injustiças sociais, econômicas e de poder, também seja reorganizada. 

A escola capitalista é uma reprodução da sociedade capitalista e sua ação pedagógica é 

uma imposição das classes dominantes. Com a inversão deste postulado, possibilita-se uma 

educação autêntica, legítima e contingente, perpassando pela escola as relações de produção e 

exploração, tornando-a campo para a luta de classes. De acordo com Silva (1995, p. 247): 

[...] a possibilidade de uma educação e de uma escola não contaminada pelas 

distorções de uma sociedade capitalista e mercantil [...], mas na qual os 

ideais de um sujeito autônomo e racional de emancipação, progresso e 

triunfo da razão poderiam, finalmente, ser cumprido. 
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Michael Apple traz para os estudos curriculares e do conhecimento escolar as questões 

centrais da teoria marxista: a organização da economia na sociedade capitalista, que 

reverberam na dominação de classe e da força de trabalho; bem como questões de reprodução 

cultural e reprodução social, propostas por Bourdieu e Bernstein; a questão de hegemonia de 

Gramsci e Williams. E ao fazê-lo demonstra o quão estão interligados Ideologia, Cultura e 

Currículo. 

Para Apple, a dinâmica econômica capitalista organiza a esfera social, logo a educação 

e a cultura. Mas para o correto funcionamento desta lógica é necessário o convencimento dos 

oprimidos pelos movimentos hegemônicos, logo a necessidade de eterna vigilância e a força 

de convencimento para manutenção dessa hegemonia cultural, pois diferentes movimentos e 

perspectivas sociais disputam qual conhecimento detém mais valor na manutenção do senso 

comum, e isso tem implicações na formação curricular. A educação e o currículo auxiliam na 

naturalização desse convencimento; portanto, não há a neutralidade proposta pelo currículo 

tradicional. 

Ao politizar a discussão curricular, Apple modificou a pergunta constitutiva do 

currículo tradicional de como organizar o currículo, questionando o porquê de um 

conhecimento ao invés de outro e de quem advém esse conhecimento. Deste modo, 

transportou para o currículo a questão do poder. 

 

3.4 O pensamento de Pierre Bourdieu: Capital Cultural e Habitus 

Para Bourdieu, a origem social é relevante sobre o desenvolvimento escolar. Este olhar 

desmontou assertivas de que uma escola centrada na razão e nos conhecimentos científicos, e 

fundamentada na autonomia individual dos alunos seria suficiente para a superação das 

diferenças econômicas, culturais, políticas e sociais da sociedade. Ou seja, garantido o acesso 

universal à educação através de um sistema público, proporcionando oportunidades iguais, em 

que o mérito pessoal seria o elemento diferenciador entre os indivíduos. 

Bourdieu (2011, 2011a, 2011c) desenvolveu suas teses enfatizando a cultura (domínio 

simbólico) como campo de conflito e luta. Deste modo, o acesso aos níveis mais altos de 

educação é resultado de uma seleção que se inicia nos primeiros anos escolares e está ligado 

diretamente à diferença entre as classes sociais e o acesso aos bens culturais. A meritocracia 
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escolar deixa de depender exclusivamente dos dons individuais; a origem social dos alunos 

(classe, etnia, sexo, local de moradia, entre outros) passa ser mais relevante. 

A escola perpetua essa desigualdade por mais que o discurso promovido seja de 

equidade, pois estabelece uma cultura dominante como a cultura que deve ser trabalhada e 

alçada a todos. O discurso de igualdade simplesmente encobre as desigualdades do ensino e 

da cultura transmitidos. A escola inclui para excluir. 

O capital cultural e o ethos, ao se combinarem, concorrem para definir as 

condutas escolares e as atitudes diante da escola, que constituem o princípio 

de eliminação diferencial das crianças das diferentes classes sociais. Ainda 

que o êxito escolar, diretamente ligado ao capital cultural legado pelo meio 

familiar, desempenhe um papel na escolha da orientação, parece que o 

determinante principal do prosseguimento dos estudos seja a atitude da 

família a respeito da escola, ela mesma função, como se viu, das esperanças 

objetivas de êxito escolar encontradas em cada categoria social. 

(BOURDIEU, 2010, p. 50) 

 

A escola é uma das principais instituições mantenedora e legitimadora dos privilégios 

sociais. Ao invés de transformação, democratização, igualdade e justiça social, há reprodução 

e perpetuação das desigualdades sociais. Isto desmonta a pretensa imparcialidade e 

neutralidade do espaço escolar, visto que, através das relações de poder, o universo escolar se 

constitui de valores culturais particulares a determinados grupos sociais dominantes, 

disseminando seus gostos, crenças, posturas e valores. Ou seja, a escola é parte de uma 

dinâmica de dominação inerente à sociedade de classes através dos mecanismos sociais de 

reprodução da ordem e das hierarquias de poder. O poder está para além e não somente na 

política ou nas ideologias; encontra-se numa esfera mais ampla de sentido. 

Por conseguinte, este caráter homogeneizado e totalizador, através da presença de uma 

dinâmica ideológica e manipuladora dos meios e das mensagens, transforma bens culturais em 

mercadorias. Embora apregoe estar a serviço da sociedade na disseminação e democratização 

dos objetos culturais, como o conhecimento, tornando-os comuns a todos, contrariamente, 

funciona a partir de uma lógica em que a dinâmica das relações de poder têm se adaptam as 

demandas do capitalismo e sua competitiva produção industrial, aos mercados e ao lucro. 

Nesta relação com o capital e o mercado, a cultura e o currículo constroem uma 

estrutura social, sistema hierarquizado de poder e privilégio, determinada tanto pelas relações 

materiais quanto pelas relações simbólicas entre os indivíduos. Deste modo, a escola perpetua 
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uma distribuição desigual de poder e recursos, através daquilo que Bourdieu definiu em 

capital econômico, social, simbólico e, primordialmente, cultural. 

O ator da Sociologia da Educação de Bourdieu não é nem o indivíduo 

isolado, consciente, reflexivo, nem o sujeito determinado, mecanicamente 

submetido às condições objetivas em que ele age. Em primeiro lugar, 

contrapondo-se ao subjetivismo, Bourdieu nega, da forma mais radical 

possível, o caráter autônomo do sujeito individual. Cada indivíduo passa a 

ser caracterizado por uma bagagem socialmente herdada. Essa bagagem 

inclui, por um lado, certos componentes objetivos, externos ao indivíduo, e 

que podem ser postos a serviço do sucesso escolar. Fazem parte dessa 

primeira categoria o capital econômico, tomado em termos dos bens e 

serviços a que ele dá acesso, o capital social, definido como o conjunto de 

relacionamentos sociais influentes mantidos pela família, além do capital 

cultural institucionalizado, formado basicamente por títulos escolares. A 

bagagem transmitida pela família inclui, por outro lado, certos componentes 

que passam a fazer parte da própria subjetividade do indivíduo, sobretudo, o 

capital cultural na sua forma “incorporada”. Como elementos constitutivos 

dessa forma de capital merecem destaque a chamada “cultura geral” – 

expressão sintomaticamente vaga; os gostos em matéria de arte, culinária, 

decoração, vestuário, esportes e etc.; o domínio maior ou menor da língua 

culta; as informações sobre o mundo escolar. (NOGUEIRA, M. Alice; 

NOGUEIRA, Claudio M. M.. 2002, p. 20-1) 

 

É a posição que o indivíduo ocupa nessa distribuição social que define a posição em 

que o mesmo ocupará em diferentes campos ou fontes de poder. Ou seja, a posição ou 

destaque que um indivíduo ou um grupo social ocupa em um determinado campo é definida 

pelo volume e pela composição do capital adquirido e/ou incorporado. É nesta organização 

com diferenças e semelhanças de disposições e dispositivos culturais entre indivíduos e 

grupos sociais, que o conceito de habitus proposto por Bourdieu se torna um princípio 

orientador e unificador das práticas. Para ele é neste conjunto de disposições - éticas e 

estéticas – que diferentes expressões do espaço social são representadas através das 

preferências culturais: divisões estas que derivam da estrutura das diferentes formas de 

capital. 

Os elementos sociais presentes no habitus de cada um modelam o sujeito, dando quase 

nenhum espaço para uma liberdade arbitrária, subjetiva, cabendo às instituições, como a 

Escola, a transmissão de uma cultura que privilegia a manutenção de diferenças sociais já 

existentes. O habitus age como uma mediação entre o sujeito e a dimensão coletiva da 

sociedade. É um instrumento conceitual que permite objetivar a subjetividade na relação com 

o campo social. Como observa Setton (2002, p. 61): 
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Habitus não é destino. Habitus é uma noção que me auxilia a pensar as 

características de uma identidade social, de uma experiência biográfica, um 

sistema de orientação ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma 

matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. 

 

O processo de desenvolvimento do habitus se dá na relação entre diferentes instâncias 

produtoras de significados culturais, como a família e a escola. Se prosperarem alianças ou 

adversidades, continuidades ou rupturas, a posição ocupada pelos agentes e os recursos que 

estes têm disponibilizados foram que produziram tal efeito.  

Nesta relação, a educação age na produção de efeitos profundos e duradouros, 

imprimindo valores inconscientes, que são transmitidos conscientemente, constituindo valores 

culturais, um habitus. Para Bourdieu o habitus faz parte de uma grande variedade de 

categorias de pensamento, que atua imperceptivelmente, para além do consciente, 

antecedendo as escolhas e classificações que o sujeito porventura venha tomar. Porém, 

atuando coerentemente sobre as ações das pessoas, alterando-se de acordo com novas 

situações. 

As pesquisas desenvolvidas por Bourdieu procuraram confirmar a teoria do habitus, 

possibilitando-lhe um alcance universal, permitindo a aplicação do conceito teórico nas mais 

diversas características de sujeitos presentes às mesmas condições de existência, ou seja, 

habitus age na mediação entre sujeitos e sociedade. De acordo com Setton (2002, p. 63): 

Habitus surge então como um conceito capaz de conciliar a oposição 

aparente entre realidade exterior e as realidades individuais. Capaz de 

expressar o diálogo, a troca constante e recíproca entre o mundo objetivo e o 

mundo subjetivo das individualidades. Habitus é então concebido como um 

sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de disposições 

estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas 

experiências práticas (em condições sociais específicas de existência), 

constantemente orientado para funções e ações do agir cotidiano. 

 

O habitus está sempre mediado pelas relações de poder presentes no campo, que de 

acordo com Bourdieu são os espaços em que diferentes grupos sociais travam disputas e jogos 

de poder. Deste modo, as relações presentes nas percepções, apropriações e ações que são 

experimentadas no habitus, são estimuladas no campo em que acontecem. Ou seja, a relação 

entre sujeito e sociedade é uma relação entre habitus individual e a estrutura de um campo 

social. Deste modo, as ações, comportamentos, escolhas ou aspirações individuais são 

contingentes, produzidas em jogos de poder, logo, produto das relações históricas, sempre em 
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conflito e afetado por novas experiências e disposições sociais, ajustando e adaptando-se ao 

mundo. 

Dentro do capital cultural, o habitus se constitui pela bagagem familiar (não 

necessariamente somente dos pais, mas também de gerações anteriores) e pela exposição aos 

meios culturais. Essa relação com os objetos culturais produzidos pela sociedade é 

indispensável para o bom desenvolvimento e o êxito escolar. Os mais bem-sucedidos 

economicamente, e entre eles, àqueles que por hábitos familiares, na menor idade e com 

maior frequência, acessarem os bens culturais, têm as melhores e maiores facilidades para o 

aprendizado escolar, bem como possibilidades de acesso às melhores escolas e cursos. 

Diferentemente das crianças oriundas das classes populares, que são 

duplamente prejudicadas no que respeita à facilidade de assimilar a cultura e 

a propensão de adquiri-la, as crianças das classes médias devem à sua 

família não só os encorajamentos e exortações ao esforço escolar, mas 

também um ethos de ascensão social e de aspiração ao êxito na escola e pela 

escola, que lhes permite compensar a privação cultural com a aspiração 

fervorosa à aquisição de cultura. (BOURDIEU, 2010a, p. 48) 

 

Um jogo perverso, pois a escola se exime de questionar os meios pelos quais 

possibilita as trocas culturais ao basear-se em premissas curriculares relacionadas, já de 

antemão, de uma pequena elite eleita previamente como o modelo a ser alcançado. Logo, se 

tem um sistema de ensino voltado para a totalidade das massas imerso em crise, pois ao 

apresentar-se como um meio de difusão dos processos culturais de uma elite se encontra com 

o seu mais puro antagonico: classes sociais menos favorecidas e sem resquício dessa herança 

cultural aristocrática. 

No Contemporâneo, porém, na busca por atingir um amplo público, a escola facilita o 

conteúdo, nivelando por baixo a capacidade dos alunos, contribuindo, pois, para uma falsa 

universalização do ensino, despolitizando-o. Ao deixar de lado assuntos controversos, debates 

e descontentamentos, preferindo assuntos de fácil compreensão e apropriação, a escola, 

esvazia a possibilidade de diálogo, a comunicação e a reflexão, não contribuindo para a 

ampliação de horizontes, mas, ao contrário, esvaziando sentidos. Para uma melhor 

performance escolar, pauta-se por uma prática profissional em função das necessidade de um  

mercado homogêneo e pasteurizado. Deste modo, os alunos estão inseridos em uma dinâmica, 

que suas percepções se voltam e adaptam apenas para certas práticas valorizadas no campo 

escolar. 
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Perante estas contradições cabe à escola transformar a lógica de desigualdade e 

estratificação social sob a qual está erigida. Para tanto deve conduzir dentro do seu espaço 

uma reestruturação dos métodos de ensino que procedam a uma aculturação dos menos 

favorecidos, dando-lhes a oportunidade de receberem a mesma educação cultural que a elite, 

destituindo-se de seu destino conservador. Para tanto, deve criar e desenvolver meios que 

levem a aspiração à cultura a todos os membros da sociedade, sem distinção, pois somente 

assim a escola poderá prover os indivíduos de escolherem seus próprios destinos, 

diferentemente à manutenção dos extratos sociais existentes. 
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4 OS NÚMEROS REPRESENTAM AS PALAVRAS?! O QUE DIZEM OS 

PROFESSORES? 

 

Este capítulo propõe observar os dados correspondentes ao SARESP 2013 das escolas 

selecionadas para esta pesquisa e as entrevistas realizadas com um grupo de professores que 

tiveram seus alunos avaliados por edição da prova. 

Para confrontar os números oficiais com as palavras dos professores, apresentamos os 

caminhos e a metodologia para chegarmos às escolas e professores selecionados para este 

estudo. 

Na continuidade observamos os dados relativos às escolas da edição 2013 do SARESP 

em consonância com as observações produzidas com as entrevistas com as professoras. 

Para encerrar, trazemos as palavras das professoras sobre o SARESP, o Currículo 

Oficial e o Capital Cultural dos alunos. 

 

4.1 Encontrar-se com as palavras, às vezes, é muito difícil 

Realizar uma pesquisa com professores me parecia que se realizaria sem turbulências. 

Ledo engano. Há burocracias e temores que, até então, não faziam parte dos meus 

conhecimentos sobre a escola. 

Antes de iniciar qualquer entrevista, preocupei-me em procurar a direção das escolas 

selecionadas para comunicar o meu projeto às mesmas, e obter seu aval para, inicialmente, 

contatar e expor a natureza do trabalho aos professores de Língua Portuguesa das escolas. E 

conseguir este contato com os diretores mostrou-se um jogo de esconde-esconde. 

Primeiramente, procurei as secretarias escolares onde as informações foram tão 

desencorajadoras por parte dos funcionários com quem tive contato que me sentia desanimada 

a seguir em frente. 

A situação melhorou quando pulei barreiras e entrei contato diretamente com a direção 

das escolas. Mas os receios e a incomunicabilidade continuavam presentes. Em uma das 

escolas em que já havia conversado diretamente com a direção, que agendara data e horário 

para me receber, ao chegar e me apresentar para a atendente da secretária, informando-a sobre 

o encontro, a mesma me informou que a diretora não se encontrava naquele momento. 
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Chamou a vice-diretora, que se encontrava na escola, que me informou nada saber sobre o 

meu encontro com a direção e que esse assunto de pesquisa com os professores seria muito 

difícil deles se interessarem, pois a escola não podia obrigá-los a responder. Perdida em 

relação a tantas informações desencontradas, liguei para a diretora, informando-me que estava 

se encontrava na escola e viria ao meu encontro. Enquanto isso, a vice-diretora insistia em me 

dizer que a diretora não se encontrava no local, mas em uma reunião na diretoria de ensino. A 

diretora veio ao meu encontro, conversamos, expus minha pesquisa, elogiou minha intenção e 

estimulou-me a continuar. 

Quebrada a primeira barreira, procurei os professores, expliquei-lhes o assunto a ser 

abordado e a ética de confidencialidade. Não encontrei as barreiras e dificuldades que aquela 

vice-diretora tanto insistiu em apresentar. 

O que encontrei foram alguns professores receosos de falar sobre certos assuntos, pois 

tinham uma impressão inicial que aquilo que dissessem, já que as entrevistas foram gravadas, 

teriam alguma repercussão fora desta dissertação, como serem lidas ou ouvidas pelos diretores 

das escolas ou alguém da Diretoria de Ensino. Explicava-lhes que o termo de consentimento 

livre e esclarecido que assinaram, bem como a declaração de responsabilidade da 

pesquisadora que eu entregara aos diretores das escolas garantia a confidencialidade daquilo 

que dissessem. Também os informava que no texto do trabalho eles nunca seriam citados, 

estando protegidos por algum código ou codinome. 

Todas estas garantias garantiram a tranquilidade necessária para realizar as entrevistas. 

 

4.2 As entrevistas 

Optamos por entrevistas semiestruturadas, com questões previamente formuladas, para 

evitar que as professoras fugissem ao tema abordado, visto que priorizamos a liberdade ao 

falar, dando oportunidade às entrevistadas de exporem suas considerações sobre o tema. 

Seguimos um roteiro para a realização das entrevistas que foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas de forma fiel ao depoimento de cada docente. 

Priorizamos pela realização das entrevistas na unidade escolar onde cada docente 

ministra suas aulas, porém duas entrevistas foram realizadas na residência dos docentes, que 

preferiram responder fora do espaço escolar, por alegarem que naquele momento 
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atrapalharíamos o seu trabalho como professor, por não haver tempo disponível entre as aulas. 

Deste modo, as entrevistas ocorreram com data e hora estabelecida pelo entrevistado, de 

acordo com sua disponibilidade e a devida autorização do responsável do diretor da escola. 

Com a análise do conteúdo das entrevistas, procuramos identificar as diferenças 

existentes entre essas escolas para compreender as diferenças existentes no SARESP, em que 

uma escola obtém a meta estabelecida e outra não, visto que ambas pertencem à mesma 

diretoria de ensino, ao mesmo bairro  e utilizam o mesmo material didático distribuído pela 

diretoria de ensino. 

 

4.3 As escolas 

O primeiro passo metodológico foi selecionar as escolas, que deveriam pertencer à 

mesma Diretoria de Ensino (DE). Priorizamos a DE Norte 2 pela facilidade de acesso que as 

escolas pertencentes tem para mim, pois moro e trabalho nesta região. 

Como a área abrangida pela DE Norte 2 é ampla, procuramos por escolas que se 

encontrassem no mesmo bairro ou em bairros muito próximos entre si. Consideramos este 

fator para que os dados sociodemográficos apresentassem parâmetros equidistantes. 

Além da localização, preocupamo-nos com escolas que obtiveram resultados distintos 

no SARESP de 2013, ou seja, (um) a escola ter alcançado ou superado as metas estipuladas 

para esta edição do SARESP; (dois) a escola não ter alcançado as metas estipuladas para esta 

edição do SARESP. 

Outro passo na metodologia de seleção das escolas, é que as mesmas oferecessem o 

Ensino Fundamental 2 (EF2), visto que os dados relativos ao SARESP e as entrevistas seriam 

com professores que lecionam para o 9º ano, antiga 8ª série. 
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FIGURA 1 – Localização das escolas 

 

A definição de qual escola seria A ou B foi aleatória. A distância entre a escola A e a 

escola B é de aproximadamente 1,3km e ambas se localizam no mesmo bairro. 

A escola A tem 1.100 alunos matriculados em três períodos. As aulas do período da 

manhã atendem ao Ensino Fundamental 1 (EF1 - 1o ao 5o ano), ocupando todas as 14 salas. 

No período da tarde a escola atende ao EF2 (6º ao 9o ano), mas apenas 9 salas são utilizadas; 

destas, 3 são para os 9a anos, com, aproximadamente, 30 alunos por sala. O período noturno 

atende ao Ensino Médio (EM) nas modalidades regular e da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), com a ocupação de 12 salas da escola. 

O corpo docente é composto por 100 professores que se dividem entre as diferentes 

modalidades de ensino, com 80 professores ministrando aulas para o EF2 e EM, 20 para o 

EF1. A equipe gestora: um diretor, dois vice-diretores, dois coordenadores e um mediador de 

conflito. 

A escola B apresenta 1.215 alunos matriculados em três períodos. As aulas matutinas 

atendem a modalidade EF2 e EM, ocupando todas as 17 salas da escola; 4 salas para os 9º 

anos, com 30 alunos por sala, aproximadamente. O período vespertino atende ao EF1, 

ocupando 15 salas da escola. O período da noite atende ao EM regular, com a ocupação de 10 

salas. 
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O corpo docente é composto por 92 professores, com 20 professores atendendo ao 

EF1, e os demais ao EF2 e ao EM. A equipe gestora é composta por um diretor, dois vice-

diretores, um coordenador geral, dois coordenadores, dois mediadores de conflito. 

 

4.4 Os professores 

Definida as escolas, este estudo priorizou a seleção de professores para a realização 

das entrevistas. Para tanto, primeiramente, se definiu que os professores deveriam ter 

lecionado na escola no ano de 2013. 

Além de lecionarem no ano de 2013, visto que este é o período em que abordamos os 

resultados do SARESP, a seleção de professores priorizou que estes lecionassem para os 9º 

anos do EF2. 

Aos professores que se incluíam nestes critérios, incorporamos mais um: ser professor 

de Língua Portuguesa, pois os números do SARESP 2013 a serem observados seriam os 

relacionados a esta disciplina. 

Esses critérios, quando sobrepostos, produziram um universo de 8 professores. Para 

compor este estudo, no entanto, nos atemos a entrevistar 4 professores. Para cada escola 

definimos a participação de 2 professores. O critério para definir estes professores foi a 

disposição deles em participar, ou seja, os primeiros que se predispuseram a responder as 

entrevistas. 
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TABELA 1 – Perfil dos docentes entrevistados 

 Escola A Escola B 

Professor P1 P2 P1 P2 

Especialização 

Língua 

Portuguesa e 

Literatura 

Língua 

Portuguesa e 

Literatura 

Gramática 
Alfabetização 

e Letramento 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 46 47 45 29 

Tempo que leciona na 

rede pública estadual 
7 20 18 3 

Tempo que leciona na 

unidade escolar 
3 14 18 2 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os dados do perfil dos docentes entrevistados apresentam uma característica marcante 

ao mundo escolar, o grande número de mulheres que têm por ofício o ato de lecionar. Não 

havia nenhum professor na composição final do universo possível que se constituiu para a 

realização desse estudo. 

Pelos dados da tabela 1, podemos observar o tempo em que os docentes lecionam, bem 

como, particularmente, na escola selecionada pelo estudo. Esses dados demonstram o 

conhecimento dos professores sobre o SARESP, visto que esses professores já participaram 

com suas turmas de outras edições anteriores. A única exceção, com menor tempo na rede 

pública estadual, é a professora P2 da escola B, com apenas dois SARESP em sua carreira.  

Outra característica é o perfilhamento da faixa etária das professoras entre os 45 e 47 

anos, exceção à professora P2 da escola C, que, em início de carreira, tem apenas 29 anos. 

Esse dado apresenta amadurecimento tanto na vida particular, quanto na carreira profissional. 
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4.5 O SARESP 2013 

As metas do SARESP para cada escola são definidas a partir das expectativas de 

aprendizagem referenciadas no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, para cada ano/série 

e disciplina. Os índices obtidos por cada escola observam a determinada classificação: 

insuficiente, suficiente, avançado. 

 

 TABELA 2 – Classificação, nível e descrição do SARESP 

CLASSIFICAÇÃO NÍVEL DESCRIÇÃO 

Insuficiente Abaixo do Básico 

Os alunos, neste nível, demonstram domínio 

insuficiente dos conteúdos, competências e 

habilidades desejáveis para o ano/série escolar 

em que se encontram. 

Suficiente 

Básico 

Os alunos, neste nível, demonstram domínio 

mínimo dos conteúdos, competências e 

habilidades, mas possuem as estruturas 

necessárias para interagir com a proposta 

curricular no ano/série subsequente. 

Adequado 

Os alunos, neste nível, demonstram domínio 

pleno dos conteúdos, competências e 

habilidades, desejáveis para o ano/série 

escolar em que se encontram. 

Avançado Avançado 

Os alunos, neste nível, demonstram domínio 

dos conteúdos, competências e habilidades, 

acima do requerido para o ano/série escolar 

em que se encontram. 

Fonte: SARESP 2013. 
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Essas classificações e níveis de competências e habilidades específicas sobre o 

domínio de certo conhecimento, são transformadas em estatísticas que observam a pontuação 

em uma escala de proficiência de abaixo de 125 pontos a acima de 400 pontos, com intervalos 

demarcados a cada 25 pontos. 

 

TABELA 3 – Escala de Proficiência escolas A e B 

 

 

Estes dados gerais sobre os resultados finais do SARESP 2013 das escolas 

selecionadas para esse estudo apresentam um mapa geral sobre como as diretrizes observam e 

o currículo contempla a formação dos alunos. De modo geral, em todos os anos e séries: não 

menos que 65% dos alunos (5º EF da escola C) apresentam competências e habilidades abaixo 

daquilo que é considerado adequado. 

 

4.6 Números, palavras e resultados do SARESP 2013 de Língua Portuguesa dos 9º anos 

do EF2 

 

 

Fonte: SARESP 2013. 
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 Algumas das questões feitas aos professores procuraram compreender como estes 

observavam os resultados alcançados pelas suas respectivas escolas e como estes resultados 

foram influenciados pelas práticas pedagógicas utilizadas por eles e pelas escolas. 

 

4.6.1 Escola que alcançou a meta estipulada para o SARESP 2013 

 Na escola A, que alcançou a meta estipulada para o SARESP 2013, mesmo com 

nenhum aluno estando na classificação avançada. Os resultados para os alunos do 9o ano 

apresentam 25,9% deles com competências e habilidades insuficientes. Porém, 74,1% se 

encontram na classificação suficiente, resultando em números superiores aos resultados 

médios de outras regiões de ensino e da própria DE Norte 2, a qual faz parte. Este resultado 

formou-se da soma dos níveis básico, com 63,5%, e do nível adequado, com 10,6% dos 

alunos. 

 

 TABELA 4 – Nível de proficiência dos alunos do 9º ano da escola A em Língua 

Portuguesa. 

 

Fonte: SARESP 2013. 

 

Para esse resultado, as professoras apresentaram fatores diferentes. P1 associa-o ao 

fato de usar o caderno do aluno e por ele conter o currículo e o conteúdo da avaliação; para P2 

foi o trabalho em conjunto dos professores e equipe gestora, que sempre dispôs dos recursos 

presentes na escola para uso dos professores. 
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QUADRO DE ANÁLISE 1 – Fatores que tenham contribuído para a escola atingir o 

índice do SARESP 2013 

ESCOLA A 

P1 

Usar o caderno do aluno... a maioria do conteúdo do 

SARESP ou praticamente tudo é o que tem no currículo e 

que está no caderno do aluno... 

P2 

O grupo de professores falarem a mesma língua... um 

trabalhando junto com o outro, e há a troca de informações 

entre os professores... 

A gestão é boa, uma coordenadora muito participativa e 

ativa... Todos os recursos presentes na escola estão à 

disposição do professor e não guardados, uma diretora 

presente na escola e na sala de aula... 

 

Embora os resultados tenham sido satisfatórios no SARESP 2013, as professoras 

observam que eles poderiam ser melhores se os alunos apresentassem um empenho maior, se 

houvesse maior comprometimento. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 2 – Você acha que o resultado obtido nessa instituição está a

dequado ao empenho na preparação dos alunos para a avaliação? 

ESCOLA A 

P1 
Não, eu acho que poderia ter sido melhor. Nós ainda sofremos 

muito com essa barreira de descompromisso dos alunos... 

P2 

Sim, nós trabalhamos, tem anos que viemos trabalhando para 

isso. Acho a avaliação do Saresp injusta, porque muitas vezes 

os professores se dedicam, mas depende do aluno também não 

é só professor... Muitas vezes o aluno não tem 

comprometimento... 
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 A falta de interesse do aluno é referência para apontar falhas no método proposto pelo 

SARESP, visto que as professora apontam para o descaso que a profissão passa em que 

apenas estes números finais são indicativos de um trabalho bem realizado ou não. 

 

4.6.2 Escola que não alcançou a meta estipulada para o SARESP 2013 

A escola B, diferentemente à escola A apresentou um percentual de 1% dos alunos 

enquadrados no nível avançado. Porém apresenta resultados piores aos resultados médios de 

outras regiões de ensino e a própria DE Norte 2. Os resultados para os alunos do 9o ano 

apresentam 37,6% deles com competências e habilidades insuficientes, um coeficiente muito 

superior ao da escola A. O mesmo desempenho ruim aprece na classificação suficiente, com 

apenas 61,5% dos alunos nesta classificação suficiente. A composição deste número apresenta 

uma diferença considerável entre os alunos no nível básico, com 53,8%, e os alunos no nível 

adequado, com 7,7% no nível adequado, bem abaixo aos resultados médios. 

 

 TABELA 5 – Nível de proficiência dos alunos do 9º ano da escola B em Língua 

Portuguesa. 

 

Fonte: SARESP 2013 

As professoras desta escola apontam o desinteresse dos alunos como principal motivo 

para a falta de êxito no SARESP 2013. Para justificar esta desmotivação, culpam a 

comunidade em torno da escola por participarem pouco da vida escolar e por não ter na escola 

uma representação de uma vida diferente a do cotidiano. Também veem na própria escola um 

elemento desmotivador, pois carece de uma melhor infraestrutura que aproxime a escola do 
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atual momento tecnológico. Para ambas, há a impressão que um tempo e espaço estáticos, em 

que nada se move, ou se o faz, faz lentamente. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 3 – Fatores que não tenham contribuído para a escola não 

atingir o índice do SARESP  

ESCOLA B 

P1 

Desinteresse do aluno, ele acha que essa avaliação não vai 

interferir em nada em sua vida... . 

Professor que não motiva o aluno, mas isso é difícil porque os 

recursos são poucos; giz, lousa e voz, só. 

P2 

A comunidade no entorno da escola, pois participam pouco da 

vida escolar de suas crianças; 

As condições físicas da escola e a falta de recursos 

tecnológicos que poderiam tornar as aulas mais atraentes; 

O baixo interesse dos alunos, a maioria deles não têm grandes 

perspectivas de futuro, que a educação lhe trará melhores 

condições de vida e trabalho. 

 

Quando questionadas sobre a dificuldade para alcançarem as metas estipuladas para o 

SARESP, que tem como princípio norteador o Currículo Oficial unificado, ambas as 

professoras novamente apontam para a desproporção entre as proposições curriculares e os 

conhecimentos prévios dos alunos. O Currículo Oficial tem como um dos seus princípios, o 

respeito ao conhecimento prévio do aluno. Mas de acordo com elas, este é um fator as 

avaliações do SARESP, nem a escola, levam em consideração. 
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QUADRO DE ANÁLISE 4 – Por que em sua opinião os resultados em sua escola não 

foram os esperados se o currículo em todas as escolas é unificado? 

ESCOLA B 

P1 

Desinteresse do aluno, uma realidade completamente diferente; 

o conhecimento prévio do aluno pode ser completamente 

diferente... 

P2 

O currículo é unificado, mas o público não cada aluno tem sua 

bagagem cultural e emocional e ela interfere muito no processo 

ensino aprendizagem. 

 

Ao compararmos os resultados do SARESP 2013 das escolas A e B, percebemos que a 

diferença entre para uma escola alcançar ou não as metas estabelecidas, encontra-se em 

movimentar os alunos em uma escala de domínio insuficiente dos conteúdos, competências e 

habilidades para um domínio mínimo dos conteúdos, competências e habilidades desejáveis 

para o ano/série escolar em que se encontram. 

 

TABELA 6 – Distribuição do percentual dos alunos pelos níveis de proficiência. 

Classificação Nível Escola A Escola B 

Insuficiente Abaixo do Básico 25,9 37,6 

Suficiente 

Básico 63,5 53,8 

Adequado 10,6 7,7 

Avançado Avançado 0,0 0,9 

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do SARESP 2013 
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Cabe observar que ambas as escolas apresentam um reduzido percentual de alunos no 

nível adequado, que prevê o domínio pleno dos conteúdos, competências e habilidades, 

desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram. A classificação avançada é um 

campo quase nulo, o que indica a quase inexistência de alunos acima das expectativas médias 

esperadas. 

Expectativas traduzidas por números percentuais e pelas palavras dos professores que 

veem possibilidades de um melhor rendimento, mas que observam dificuldades para 

estabelecer um diálogo mais promissor com os alunos, visto que as ferramentas escolares, 

sociais, morais e tecnológicas se encontram muito distante deles neste momento. 

 

4.7 A palavra dos professores confrontando as palavras dos números 

Se os dados até aqui analisados apresentam um desconforto para o professor no 

desenvolvimento do seu ofício, procuramos compreender como ele observa a principal 

ferramenta posta a sua disposição, o currículo, em correspondência com o SARESP e o 

capital cultural dos alunos. 

 

4.7.1 SARESP 

Para tanto, procuramos saber das professoras o que representa o SARESP para elas. 

Em sua grande maioria, o SARESP é apenas uma prova anual que mede os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos. Apenas a P2 da escola B o percebe como uma ferramenta para as 

políticas públicas estaduais, como previsto em sua constituição. 
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QUADRO DE ANÁLISE 5 – O que é o SARESP? 

ESCOLA A 

P1 

Avaliação que a Secretaria da Educação envia para as escolas 

para saber a qualidade do ensino, de como estão os alunos das 

escola, o que eles aprenderam ou não. 

P2 

É uma prova que é aplicada pelo Governo para ver como está o 

grau de conhecimento da criança e seu desenvolvimento ao 

longo do ano... 

ESCOLA B 

P1 
Avaliação dos anos em final de ciclo, para medir aquisição do 

conhecimento. 

P2 
Avaliação externa norteadora de políticas públicas para a 

educação. 

 

Nossas professoras conhecem o SARESP e seus resultados. Como já anteriormente 

observado, apenas a P2 da escola B está a pouco tempo no exercício da profissão. Mas é 

muito claro para todas que questões socio-culturais-econômicas interferem no 

desenvolvimento cognitivo esperado pelas diretrizes curriculares oficiais. Para as professora 

há uma barreira entre o capital cultural e o habitus dos alunos e o projeto de conteúdos e 

habilidades esperadas para os anos/séries em que se encontram matriculados. Esta gritante 

diferença é preponderante para o desinteresse que as professoras atribuem aos alunos. 

Além das diferenças culturais, podemos perceber pela resposta da P2 da escola A que 

não somente o aluno deve ser responsabilizado pelo seu aprendizado, cabe à escola 

desenvolver uma gestão competente que produza uma retaguarda para o professor realizar um 

trabalho adequado de formação dos seus alunos. 

Nenhum currículo é esvaziado de relações de poder. Ao produzir-se um currículo, seus 

realizadores, sistematizam conhecimentos que representam parte do já produzido 

historicamente pelo ser humano. Normalmente, os documentos curriculares projetam uma 

imagem de uma estrutura social perfeita sem espaços para famílias desestruturadas, pais 

separados, consumo e tráfico de drogas, desemprego e baixos salários, semianalfabetismo, 

situações muito próximas ou vividas pelos alunos de nossas professoras. 
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Se os PCN e o próprio Currículo Oficial reconhece que os alunos são diferentes em si, 

a reflexão da P2 da escola B nos traz a baila a questão sobre onde realmente se encontra a 

disparidade: nos alunos com suas vivências e visões de mundo ou em um currículo que 

enxerga a todos como iguais, visto que avalia todos da mesma maneira mesmo conhecendo as 

disparidades existentes entre as escolas. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 6 – O que, em sua opinião, constrói a disparidade entre 

resultados satisfatórios e não satisfatórios no SARESP? 

ESCOLA A 

P1 

O interesse dos alunos, a família, o meio social ao qual o aluno 

está inserido. Se a família não é problemática; pais separados 

ou usuários de drogas o aluno é mais centrado no estudo, e o 

público dessa escola tem o perfil de famílias desestruturadas. 

P2 

De fato o conhecimento do aluno associado ao seu interesse 

real, o seu empenho em realizar a prova. Em conjunto com o 

empenho do corpo docente e a equipe gestora.  

Corpo docente em preparar uma boa aula e a equipe gestora 

para de fato auxiliar o professor. 

ESCOLA B 

P1 

Vários fatores influenciam nessa disparidade: a família, o lugar 

onde mora a escola onde se estuda. Tudo isso resulta em 

resultados satisfatórios e não satisfatórios. 

P2 

Principalmente as questões sociais e culturais de cada aluno, o 

lugar onde mora, a escola que frequenta, a família e todo o seu 

convívio social. Grande parte de nossas classes (os alunos) não 

conseguem acompanhar o currículo, e a prova SARESP é 

pautada no currículo o problema é que eles não têm o 

conhecimento exigido para a realização da prova. Disparidade 

não é o resultado, é o modo como a avaliação é pensada e 

aplicada. Igual para todos sendo que a Secretária de Educação 

tem conhecimento das disparidades das escolas do Estado. 
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Nossas professoras reconhecem o SARESP como uma prova que avalia os 

conhecimentos dos alunos, e as diferenças entre o Currículo Oficial e o conhecimento prévio 

desses, o que percentualmente acaba sendo representado por classificações insuficiente e 

mínima sobre os conteúdos, competências e habilidades desejáveis para o ano/série escolar 

em que os alunos se encontram. 

Deste modo, como observou a P2 da escola B, o SARESP (quadro de análises 5) 

estabelece políticas públicas que objetivam equacionar a distância existente entre 

competências e habilidades desejadas e as apresentadas atualmente pelos resultados da prova. 

Para tanto, procuramos saber das nossas professoras se elas recebem orientações específicas 

para aproximar os alunos com dificuldades no ano/série que se encontram. 

De acordo com as professoras esta é uma política pedagógica que envolve as 

diferentes estruturas da educação paulista - SEE. DE e equipe gestora -, através de ações 

formadoras com os professores, que posteriormente as desenvolvem com os seus alunos: de 

avaliações diagnósticas a atividades similares a prova SARESP. 

Porém a proposição de políticas e ações pedagógicas não significa que as mesmas se 

concretizem a contento. As professoras da escola B, que não alcançou as metas estabelecidas, 

observam que existe uma dificuldade muito grande na gestão escolar em organizar o conjunto 

dos professores para trabalharem prol de algo em comum (P1), como a dificuldade em 

constituir uma equipe que apresente qualidades técnicas para o cargo que atua (P2). As 

professoras da escola A, que alcançou a meta estabelecida, também demonstram que a um 

problema logístico na escola, visto que o fato de alcançar as metas produz um relaxamento 

nas ações (P1), enquanto outros desenvolvem um trabalho paralelo, com atividades que 

priorizam o conteúdo da prova SARESP. 
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QUADRO DE ANÁLISE 7 – Você/o corpo docente recebeu ou recebe orientações 

para desenvolverem ações para os alunos a partir do resultado do SARESP? 

ESCOLA A 

P1 
Não aconteceu porque atingimos a meta, mas em outros anos já 

aconteceu... 

P2 

Trabalhamos as avaliações anteriores que são copiadas para os 

alunos, cada questão é explicada, o porquê da resposta não é 

decorar. 

ESCOLA B 

P1 

Tivemos duas reuniões onde a coordenadora conversou muito e 

nos orientou a tentar melhorar as atividades, sendo elas mais 

motivadoras para os alunos para melhorar o nível dele, mas tem 

docente que não quer nem discutir o assunto não quer que se 

mencione, porque o objetivo dele não é preparar nenhum aluno 

para o SARESP, o objetivo dele é preparar o aluno na 

disciplina dele... 

P2 

No que se refere a ações vindas da Secretaria de Educação e 

das Delegacias de Ensino, sim: materiais com questões e suas 

respectivas competências e habilidades. 

Encontro de formação e discussão na Diretoria de Ensino e as 

avaliações diagnósticas. 

No âmbito da escola falta organização, e até mesmo 

conhecimento por parte dos gestores, responsáveis para 

orientar tais ações. 

 

4.7.2 Currículo Oficial 

Entre as ações pedagógicas previstas pelo SARESP está a presença de um currículo 

único que contemple as habilidades e competências desejáveis para os alunos. Nossas 

professoras reconhecem que este princípio norteador se faz presente nas ações e material 

pedagógico distribuído aos alunos. 



72 

 

 

Porém, observam que (exceto P2 escola A) que há um descompasso para esta 

proposição curricular, visto que muitos alunos apresentam dificuldades para incorporarem os 

conhecimentos propostos ao seu repertório cultural. Para P1, da escola A, esta defasagem é 

um efeito acumulativo produzido pela própria escola ao priorizar somente o último ano do 

EF2, o 9º ano, através do SARESP, para observar as competências e habilidades desejáveis 

para o ano/série escolar. 

As professoras da escola B, que não alcançou as metas estabelecidas, produzem uma 

declaração similar a da professora P1 da escola A, porém não observam um déficit 

acumulativo, mas diferenças muito claras dos conhecimentos escolares dos alunos para o 

mesmo ano/série. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 8 – Currículo da disciplina contempla os conteúdos 

SARESP 

ESCOLA A 

P1 

... tudo que pede no Saresp está no currículo, a dificuldade não 

pode se reduzir ao conteúdo. Os alunos que estão tendo mais 

dificuldade estão vindo desde o começo, o 5o ano, 6o ano, eles 

já vêm com aquela defasagem..., quando chega o ano de prestar 

SARESP está faltando alguma coisa... 

P2 
Sim, porque o que pedem no SARESP é o que está sendo 

trabalhado no livrinho, que é elaborado baseado no currículo... 

ESCOLA B 

P1 

Parte-se do pressuposto que sim, já que o programa é único e a 

proposta curricular também..., mas nem todos têm o mesmo 

grau de instrução, na mesma série, mas a mesma instrução não. 

P2 
Contempla os conteúdos do SARESP, mas não o nível de 

conhecimento de muitas classes/alunos, eles não acompanham. 

 

Para nossas professoras o currículo desenvolvido na rede pública estadual contempla o 

SARESP, porém se apresenta como uma ferramenta dissonante, no desenvolvimento daquilo 

que as mesmas observam com adequado para a disciplina de Língua Portuguesa. Algumas o 
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esvaziam por percebê-lo distante de suas preferências pedagógicas (P2, escola A; P1, escola 

B): a gramática normativa e livros didáticos com explicações e lista de exercícios. 

Outras o veem como abrangente, por contemplar todos os parâmetros cobrados pelo 

SARESP. Porém, para P2, da escola B, há a necessidade de ajustes relacionados ao mundo 

cultural dos alunos, o que justificaria uma maior flexibilidade para promover adequações que 

o aproximasse mais da realidade social dos alunos. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 9 – O currículo em referência a disciplina que ministra 

ESCOLA A 

P1 
Bom com bastante conteúdo, tudo que cai no Saresp é o que 

tem no currículo. 

P2 Vago, pouco explicativo, com pouco conteúdo de trabalho... 

ESCOLA B 

P1 

Não gosto muito desse currículo, se eu partir do pressuposto da 

aplicação daquelas apostilas, caderno do aluno... queria que o 

aluno soubesse alguns fundamentos gramáticos... 

P2 
Completo, abordagem de muitos itens, mas necessita de 

adequação conteúdo/série e vivencia social dos alunos... 

 

4.7.3 Capital cultural 

 Um currículo não é neutro; é atravessado por relações de poder e ideologias que 

interferem na construção identitária dos alunos. E, ao referendar classificações de 

desempenho, dissemina diferenças através dos discursos produzidos por estes resultados. 

Bourdieu (2011, 2011a, 2011c) observou que o currículo como um objeto do campo cultural é 

contingente, atravessado por conflitos e lutas, de tal modo que prepondera em sua construção 

uma desigualdade construída pelo predomínio de um discurso cultural perante outros. Deste 

modo, produz resultados assimétricos na relação com o capital cultural dos alunos: quanto 

mais próximo do discurso dominante, melhores os resultados curriculares; quanto mais 

distante, piores os resultados. 

Para todas as professoras entrevistadas há um descompasso entre o currículo proposto 

e a formação esperada dos alunos, porém divergem quanto ao motivo que leva a esta 
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diferença, indo da ênfase ao pedagógico, escola A que atingiu a meta estipulada, à questão 

cultural pela escola B, que não alcançou a meta curricular. 

 Para as professoras da escola A, o conteúdo curricular se encontra adequado ao 

ano/série, e o problema se encontra na formação do aluno. Tanto P1 e P2 observam que este é 

um problema mais próximo da formação educacional e não uma diferença social e cultural. O 

aluno não apresenta uma formação adequada ou o interesse esperado para o ano/série em 

questão. 

 Em contrapartida, as professoras da escola B enfatizam que o currículo não 

corresponde à formação cultural dos seus alunos, com uma grande diferença entre aquilo que 

o currículo propõe e o conhecimento prévio desejado do aluno. 

  

QUADRO DE ANÁLISE 10 – Adequação do currículo à formação cultural dos 

alunos. 

ESCOLA A 

P1 
... o currículo é adequado, o que não está adequado é o nível do 

aluno, que está muito baixo... 

P2 

Para alguns alunos sim, pois eles estão adequados na série ao 

ciclo que estão; adequado é o conhecimento deles, entendem o 

que é abordado em aula... 

ESCOLA B 

P1 

Não, a realidade é diferente entre os alunos... apesar de ser o 

mesmo material, a mesma proposta curricular o conhecimento 

prévio do aluno é completamente diferente a realidade dele é 

diferente... 

P2 

Não, a bagagem cultural de meus alunos é pequena..., exige 

deles conhecimentos e interesses que não fazem parte de suas 

realidades. 

 

Se as professoras divergem em relação a adequação do currículo à formação cultural 

dos alunos, convergem quanto a influencia dos recursos culturais nos resultados que obtêm 

nas provas avaliativas. 
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Para as professoras - com exceção a P1 da escola A, que observa cultura e currículo 

como coisas distintas -, cultura se associa ao domínio do código linguístico e o exercício da 

leitura, visto que o acesso a textos atuais (P1, escola A), vocabulário adequado e amplo (P2, 

escola B), gêneros textuais (P2, escola C), são primordiais para que o aluno tenha um bom 

desenvolvimento escolar e no SARESP. 

O discurso das professoras enfatiza o domínio de características do campo cultural 

dominante que se apresenta distante do universo cultural dos alunos, ou, inversamente, os 

domínios culturais dos alunos não são considerados nos embates que constituem as diretrizes 

curriculares oficiais. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 11 – Recursos culturais dos alunos influência o seu 

desempenho na avaliação. 

ESCOLA A 

P1 
Sim, eles são uma somatória com os conhecimentos escolares 

que são desenvolvidos... 

P2 
Sim, a avaliação tem textos atuais e se o aluno tiver acesso à 

cultura, mais próximo do aluno o conteúdo da prova. 

ESCOLA B 

P1 

O aluno que gosta de ler..., acho que a possibilidade de ele 

produzir um texto melhor é bem maior, pelo contato com um 

vocabulário maior e correto... 

P2 

Certamente, avaliações externas trabalham com diversidade de 

gêneros textuais e temas que muitos de nossos alunos não 

tiveram acesso ou não conhecem... 

 

 Para todas as professoras entrevistadas o convívio com um campo cultural próximo da 

cultura dominante, facilita o aproveitamento curricular do aluno, que consegue associar 

fatores extracurriculares aos domínios do campo curricular. Como observam P1, da escola A, 

e P2, da escola B, vivências culturais como, cinema, museus, telejornais e afins, facilitam a 

compreensão do currículo proposto para o ano/série. Estas professoras também observam a 

importância da participação familiar para um bom desenvolvimento do aluno na escola e nas 

avaliações sistêmicas. 
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 Apenas a P2, da escola A, priorizou não apenas o conhecimento e o acesso a bens 

culturais são suficientes para a realização de uma boa avaliação, pois o aluno deve demonstrar 

interesse para obter um bom resultado. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 12 – Há diferença no desempenho dos alunos nas avaliações 

devido à diferença no estoque de recursos culturais destes. 

ESCOLA A 

P1 

... alunos que se destacam mais em sala, por lerem mais que os 

outros, realizarem passeios com alguém da família a museus, 

cinema, Pinacoteca e até o tipo de musica que eles ouvem é 

diferente, eles têm uma nota melhor nas avaliações e 

consequentemente devem ter uma nota melhor no SARESP 

P2 

Sim e não; a prova SARESP é uma somatória de fatores 

externos da escola que se somam aos conteúdos escolares, mas 

se o aluno não tiver comprometimento ao realizar a prova seu 

desempenho será como ou até pior do que o de alunos com 

pouco acesso aos recursos culturais. 

ESCOLA B 

P1 

Com certeza, ele tem mais bagagem, realiza as ligações de 

conhecimento prévio, ele vai trazer para a avaliação algum 

recurso que ele já tem... 

P2 

Sim, alunos com famílias mais presentes; que participam de 

passeios culturais, assistem ou leem jornais, são alunos com um 

nível de letramento diferenciado e assim tem maior facilidade 

na compreensão e interpretação dos conteúdos das provas. 

 

4.8 Palavras afiadas 

 Durante toda a entrevista procuramos pontuar as relações que envolvessem o currículo 

com o SARESP e o capital cultural dos alunos. Para encerrar abrimos espaço para que as 

professoras realizassem as observações que considerassem pertinentes e necessárias. 
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 Para as professoras da escola A, que alcançou a meta estabelecida, mantiveram o foco 

sobre o SARESP, porém com opiniões discordantes sobre a validade de se realizar uma 

avaliação sistêmica como esta. Para P1, que aprova o SARESP, este deve ter mais 

credibilidade perante o aluno e, para tanto, sugere que a prova facilite o acesso do aluno no 

ensino superior. Isto poderia evitar o desinteresse do aluno em realizar a prova, o que poderia 

acarretar resultados melhores. Contrariamente, P2, que não aprova o SARESP, observa que 

seu valor é nulo em relação ao aluno, pois a avaliação serve para produzir juízo de valor sobre 

o professor. Também observa que as políticas públicas deveriam seus investimentos no 

professor através de uma política salarial e na infraestrutura das escolas equipando-as com 

mais e melhores equipamentos. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 13 – Você gostaria de realizar alguma observação, emitir 

uma opinião complementar? 

ESCOLA A 

P1 

Acho que o SARESP, para ele ser aceito e mais respeitado, 

aceito que eu quero dizer é ter credibilidade para o aluno, e ele 

sentir-se mais motivado a fazer e não fazer de qualquer jeito; 

seria interessante se a avaliação também estivesse vinculado a 

faculdade, assim como o Enem, se houvesse algum tipo de 

vínculo um ponto, dois pontos, sei lá, alguma forma de vinculá-

lo ao Enem... 

P2 

Eu não gosto do SARESP, porque ele não avalia nada, porque 

se o aluno não fizer ou fizer de qualquer jeito eu/o professor é 

que sai como incapaz de ensinar algo ao aluno, meu trabalho é 

julgado pelo resultado de uma prova que não sou eu que faço. 

Tudo bem que ganhei o prêmio, mas preferia que não houvesse 

essa premiação e sim um salário mais digno e mais recursos, 

Mais do que uma sala de vídeo, com mais de um datashow, e 

sala de computação aberta em todos os períodos da escola com 

um número de computadores satisfatório, que não seja três 

alunos por computador. 
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As professoras da escola B, que não atingiu a meta estabelecida, demonstram profundo 

desânimo com o modo como a escola se constitui. P1 demonstra profundo descontentamento 

com os rumos traçados pelas políticas públicas para a educação, em que o discurso inclusivo 

demonstra uma profunda exclusão dos alunos, que não se sentem reconhecidos, acolhidos e 

estimulados pelo espaço escolar. 

P2 observa que os problemas da escola estão relacionados aos problemas econômicos 

e sociais desde sempre presentes na sociedade brasileira. Uma escola que discursa por uma 

vida cidadã digna e acesso ao mundo do trabalho; contradições para um Estado constituído de 

direitos desiguais, que organizou suas diretrizes educacionais, a partir do final do século XX, 

dentro do discurso do neoliberalismo, que prioriza a competitividade e o lucro ao invés do 

combate às desigualdades. 

 

QUADRO DE ANÁLISE 13a – Você gostaria de realizar alguma observação, emitir 

uma opinião complementar? 

ESCOLA B 

P1 

O acesso à escola para todos é uma ilusão, pois a escola não é 

para todos, não nos moldes os quais está. Fala-se na construção 

do saber, mas não respeita o tempo de construção de cada um. 

Ela é exclusivista, é só ver o número de alunos evadidos ao  

atingirem uma idade a qual a família não pode mais obrigá-los 

a ir a escola e essa evasão ocorre mais fortemente nas escolas 

de periferia. 

P2 

Minha observação é que a reforma escolar, a melhoria da 

educação está longe de acontecer, enquanto não se “melhorar”, 

não me atrevo a dizer, resolver e sim melhorar as questões 

sociais e culturais da sociedade. A enorme desigualdade de 

renda e direitos da população. 

 

 Avaliações sistêmicas, diretrizes curriculares, currículos unificados, programa de 

bonificações, projetos pedagógicos e afins, deixam uma questão no ar: soluções para os 

problemas da educação neste início do século XXI. 
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PALAVRAS E NÚMEROS NUNCA SE ENCERRAM 

 

Ser espectador não é a condição passiva que 

deveríamos converter em atividade. É nossa situação 

normal. Aprendemos e ensinamos, agimos e 

conhecemos também como espectadores que 

relacionam a todo instante o que veem ao que viram e 

disseram, fizeram e sonharam. Não há forma 

privilegiada como não há ponto de partida 

privilegiado. Há sempre pontos de partida, 

cruzamentos e os que nos permitem aprender algo 

novo caso recusemos, em primeiro lugar, a distância 

radical; em segundo, a distribuição dos papéis; em 

terceiro as fronteiras entre os territórios. Não temos de 

transformar os espectadores em atores e os ignorantes 

em intelectuais. Temos que reconhecer o saber em 

ação no ignorante e a atividade própria do espectador. 

Todo espectador já é ator de sua história, todo homem 

de ação, espectador da mesma história. (RANCIÈRE, 

2012, P. 21) 

 

No início dessa dissertação me envolvi nas minhas memórias, das minhas ansiedades e 

das minhas questões sobre a educação; ao final me vi envolvida pelas memórias, ansiedades e 

questões das professoras que se predispuseram a colaborar. 

Nessa longa conversa que tive comigo, com os autores, com as professoras, procurei 

compreender as relações que se estabelecem entre provas avaliativas sistêmicas, como o 

SARESP; os currículos unificados, como o Currículo Oficial do Estado de São Paulo; as 

metas, os números, as classificações, os resultados finais do SARESP; as diferenças entre uma 

escola e outra, mesmo que estas estejam em espaços sociodemográficos e utilizem programas 

pedagógicos iguais. Um universo de palavras e números. 

A rede estadual de São Paulo é gigantesca, assim como o SARESP que abrange 

diferentes séries e disciplinas. Como é amplo o cotidiano e as diferentes identidades presentes 

no espaço escolar. Tal amplitude fez com que minha atenção se dirigisse para um universo 

menor: as palavras e os números referentes a disciplina de Língua Portuguesa e um ano/série, 

o 9º: o final do EF2. 

Para tanto levantamos números oficiais e as palavras das professoras procurando 

observar os momentos em que confluíram ou se contradisseram; as ideologias e relações que 
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os atravessam, produzindo outras leituras, outros olhares sobre a escola, o currículo e os 

alunos. 

Ao observamos apenas as palavras oficiais, encontramos um projeto que se preocupa 

em preparar a escola para as demandas do século XXI. Porém, ao observamos os números 

oficiais, encontramos uma escola que apresenta grandes dificuldades de resolver as demandas 

do século XX. E esta dificuldade se expressa em uma única expressão: fracasso escolar. 

De acordo com o SARESP de 2013, a rede estadual apresenta um domínio curricular de 

Língua Portuguesa, para os alunos do 9º ano/série, de elevado percentual de alunos com 

classificações abaixo do básico, 30%, e básico, 55%, que representam, respectivamente, 

domínio insuficiente e mínimo sobre os conteúdos, competências e habilidades desejáveis 

para o ano/série escolar em que os alunos se encontram. Por mais que o nível básico 

componha a classificação suficiente, o conhecimento avaliado não pode ser considerado 

adequado, mas apenas necessário para cursar o 9º ano/série. 

Deste modo, observando apenas esses os números, poderíamos supor que a proposta 

curricular é a própria representação do fracasso, pois o SARESP se baseia no Currículo 

Oficial, e os resultados apresentam uma grande dificuldade dos alunos em dominarem os 

conteúdos, competências e habilidades previstas. Entretanto, em meio aos números há 

discursos para afirmá-los ou confrontá-los, e esta questão norteou este trabalho, observando o 

que os números não conseguem dizer, através do discurso das professoras. 

Para De Certeau (2009), o processo educativo é tensionado pelo cotidiano e, 

consequentemente, é um espaço em que relações de poder e ideologia conflitam pelas 

produções de significados, e as diferenças trazem para o campo escolar tensões minúsculas, 

pois cotidianas, o que possibilita o surgimento de outras produções discursivas, diferentes 

àquelas dominantes. 

Deste modo, as diretrizes curriculares oficiais sempre são tensionadas pelos discursos 

dos professores, dos alunos, de todo o corpo escolar. Para as nossas professoras o currículo 

contempla o SARESP (quadro de análises 9), porém se apresenta em descompasso com as 

diferentes formações culturais dos aluno, demonstrando-se exitoso somente com parte dos 

alunos, primordialmente aqueles que apresentam vocabulário ampliado e domínio de gêneros 

textuais, bem como o acesso a bens culturais dominantes (quadro de análises 11 e 12). Ou 

seja, existe uma tensão sobre o campo cultural que se traduz nos resultados SARESP, pois o 
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discurso e a ideologia cultural dominante, o Currículo Oficial, encontra resistências na ampla 

diversidade identitária e social dos alunos. Portanto, grande parte dos alunos não interage ou 

pouco interage com o currículo, e, por conseguinte, a escola não os representa. Para Bourdieu 

(2010, p. 53) “a igualdade formal que é pautada a pratica pedagógica serve como máscara e 

justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do ensino e 

cultura transmitida, ou melhor dizendo, exigida”. 

O currículo oficial da rede pública estadual através da avaliação sistêmica, o SARESP, 

produz resultados que geram classificações. O efeito das diferenças entre o currículo e o 

capital cultural dos alunos se multiplica quando esse se torna medida de avaliação. A 

desigualdade no repertório escolar da sala de aula, do jogo de tensões entre professores e 

alunos, alcança outras esferas de políticas públicas, ganha corpo e discursos através destas 

políticas que observam, novamente, não as diferenças, como observam as professoras da 

escola (quadro de análises 13B), mas a perpetuação da indiferença. 

As tensões entre os alunos e o currículo também contamina as relações entre as 

professoras e um currículo unificado, pois além de afirmarem a indiferença deste pela 

formação cultural dos alunos, elas não se sentem completamente à vontade com o conteúdo 

que trabalham (quadro de análises 9). A aplicação deste currículo está organizada por outras 

práticas (quadro de análises 7), e, primordialmente, a uma politica de bonificação de 

resultados em substituição a uma política salarial. A bonificação pelo alcance das metas 

estipuladas faz parte do universo semântico da economia, e este discurso contaminou as 

diretrizes educacionais a partir das políticas neoliberais, que preveem um Estado menos 

presente no cotidiano ou mais presente em índices estatísticos e em políticas reguladoras, 

como os parâmetros e as diretrizes curriculares. Deste modo, a indiferença do currículo pelo 

aluno, se torna uma indiferença pela educação (quadro de análises 13B). 

A LDB no Título II, artigo 2º, prevê que a educação é responsabilidade do Estado e da 

família; porém, ao distanciar-se da educação, o Estado aumenta o coeficiente de 

responsabilidade da família para a formação escolar desejável para o aluno. As professoras 

enfatizam que a participação, ou não, do grupo familiar é fator fundamental para o bom 

rendimento escolar do aluno. Mas, quando observamos o grupo familiar, voltamos ao campo 

cultural dos alunos. Por conseguinte, o currículo, o SARESP e suas classificações, 

atravessadas por um discurso dominante que não observa as diferenças culturais e identitárias 
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dos alunos, almeja por famílias com capacidade de promover a produtividade escolar e social 

de seu(s) filho(s) e que se identifiquem com seu discurso ideológico. 

Consequentemente, a família é apontada como culpada pelo desinteresse, 

desmotivação, mau desenvolvimento do(s) filho(s) na escola. Entretanto, o caldeirão social, 

econômico, cultural destas famílias é idêntico, ou minimamente próximo ao discurso 

dominante presente à proposta curricular? As escolas que tomamos para este estudo, onde 

nossas professoras lecionam, são circundadas por comunidades carentes, desfavorecidas 

social e economicamente, com pouco ou nenhum acesso, ou total desconhecimento dos bens 

culturais canônicos. Sendo assim, poucas são as famílias que fomentam este estoque de 

recursos culturais, como deseja os bancos escolares. 

Estas observações nos permitem voltar ao discurso do fracasso, e à pergunta: quem 

fracassa? Se fossem os alunos e suas famílias, os professores, não deveriam as escolas deste 

estudo (tabela 4 e 5) apresentarem resultados piores que os apresentados pela média das 

escolas estaduais? Entretanto, o que se observa são resultados extremamente parecidos. 

Anteriormente observamos que os números demonstram o fracasso do modelo 

curricular único. Por isso propusemos ouvir as palavras das professoras sobre o currículo e o 

SARESP. Desta colisão entre os números e as palavras, observamos que um currículo distante 

de um universo cultural tão amplo tende sempre ao fracasso, pois o discurso nele contido não 

dialoga com o conhecimento cultural dos alunos. 

Os dados estatísticos da avaliação representam, sim, um universo escolar, mas um 

universo de indiferença, ou como observa Rancière (2012) ignora a desigualdade das 

inteligências. Isto nos permite questionar a confiabilidade de seus parâmetros de classificação 

do SARESP, bem como as políticas públicas, que são orientadas por esses, visto as distorções 

e disparidades entre o currículo e a diversidade social, econômica, cultural, moral e ética dos 

alunos. Como observa P2, escola B, (quadro de análises 6): “Disparidade não é o resultado, é 

o modo como a avaliação é pensada e aplicada. Igual para todos sendo que a Secretária de 

Educação tem conhecimento das disparidades das escolas do Estado”. 

Ora, quando iniciei essa pesquisa tinha por objetivo compreender qual era o fator que 

fazia com que escolas estaduais, que trabalham com mesmo material de ensino, 

apresentassem resultados tão diferentes nos resultados provenientes da avaliação do SARESP, 

visto que esse material, além de norteador da formulação dessa avaliação, e baseado no 
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Currículo Oficial do Estado de São Paulo, logo o mesmo material utilizado no conteúdo do 

material pedagógico de professores e alunos. 

E, ao ouvir as professoras através das entrevistas realizadas foram confirmadas as 

expectativas quanto ao diálogo entre o SARESP e o currículo formal das escolas públicas. 

Porém, diferentemente ao que encontrei no discurso oficial, esse mesmo diálogo não ocorre 

entre a avaliação e grande maioria dos alunos das escolas pesquisadas. Isto porque, de acordo 

com as professoras, muitos apresentam habitus e capital cultural aquém do que lhes é 

proposto e exigido; uma realidade sociocultural e econômica não condizente e distante do 

universo discursivo da proposta curricular, e deste modo, que não estabelece um diálogo e 

interação com as práticas desses alunos; ou, um diálogo que não se completa e desenvolve 

pelas distancias entre conhecimentos e contexto social, e, deste modo, não despertando o 

interesse e a motivação necessária para a interação que o universo escolar propõe. 

Essa distância, apontada pelas entrevistas, é fator primordial para que os resultados da 

avalição se mostrem insatisfatórios dentro da escala utilizada para aferir e construir os valores 

percentuais referentes a cada classificação. 

Observar as distâncias entre os polos - em uma margem as diretrizes, o Currículo 

Oficial e as provas oficiais, em outra a escola, os professores e a comunidade -, é a principal 

contribuição que este trabalho pode oferecer. Distância que deve contemplar as diferentes 

possibilidades culturais do universo escolar. Logo, as diretrizes e o currículo poderiam 

abranger de modo mais afirmativo as diferenças culturais presentes à rede que orienta, bem 

como reelaborar o SARESP para que os resultados sejam mais próximos à realidade das 

escolas e dos alunos, contemplando valores culturais na consolidação final dos resultados. 

Quanto a outra margem, escola e professores devem se aproximar mais do universo 

cultural das comunidades em que estão presentes, colocando em diálogo diferentes universos 

culturais, do cânone ao segmento cultural da espacialidade que habita, sem negar a existência 

de campos simbólicos díspares, incorporando ao cotidiano escolar ferramentas e hábitos 

culturais diversos através de atividades e/ou projetos que contemplem o currículo, mas de 

modo outro, não meramente reprodutivista. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 

 

Eu, ______________________________ (inserir o nome do responsável legal pela instituição 

coparticipante) declaro ciência da participação da instituição __________________________ 

(inserir o nome da instituição coparticipante) como instituição coparticipante no projeto de 

pesquisa intitulado Entre Números e Palavras Diferenças que Colidem no Fracasso Escolar, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Isabel Cristina dos Santos Rodrigues, sendo a 

instituição proponente a Universidade Metodista de São Paulo/Mestrado em Educação. 

 

Serão disponibilizados ao pesquisador:  

Espaço físico para entrevista com os professores após a emissão do parecer favorável pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Declaro ainda conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 

CNS 196/96. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

Local/Data: _______________ 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional coparticipante 



92 

 

 

APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UMESP- UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO  

Programa de PÓS GRADUÇÃO MESTRADO em EDUCAÇÃO  

Eu, Isabel Cristina dos Santos Rodrigues, RG nº 20.618.390-2, mestranda do Programa de Pós 

Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 

do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, proponho o desenvolvimento da pesquisa 

intitulada “Entre Números e Palavras Diferenças que Colidem no Fracasso Escolar”, que tem 

por objetivo coletar dados referentes ao sistema de avaliação Saresp, realizado em Escolas 

Públicas do Estado de São Paulo e, como metodologia, serão realizadas entrevistas para 

análise dos dados obtidos. Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados 

para esta pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo:  

 

ESCLARECIMENTOS:  

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação 

dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma;  

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes;  

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se tratar 

de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. 

São Paulo, ___ de ____________de 2014. 

Isabel Cristina dos Santos Rodrigues 

Consentimento do(a) colaborador(a)  

___________________________________  

Nome completo  

___________________________________  

Assinatura  
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APÊNDICE 3 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA 

 

Eu, Isabel Cristina dos Santos Rodrigues, pesquisadora responsável pela pesquisa 

denominada: “Entre Números e Palavras Diferenças que Colidem no Fracasso Escolar”.  

Declaro que:  

-assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que serão 

obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa;  

-os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão utilizados 

para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa;  

-os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob minha 

responsabilidade; -os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos 

e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os 

direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à 

divulgação; -o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, 

por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa; 

assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou 

dano, consequente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha sido 

previsto no termo de consentimento. 

 

São Paulo, 28 de abril de 2014.  

Isabel Cristina dos Santos Rodrigues  

R.G. 20.618.390-2 -CPF 127.666.888.03 
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO DE PERFIL 

 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL 

 

Escola:  

 

Dados Pessoais:  

 

Idade:                Sexo: (  )Feminino   (  ) Masculino 

 

Curso de Graduação:  

 

Cursos de Pós Graduação:  

 

Situação Funcional:  

 

Disciplina que ministra:  

 

Nível de Ensino: (  ) Fundamental II    (  ) Médio 

 

Há quanto tempo leciona na Rede Publica do Estado de São Paulo?  

 

E nessa unidade escolar?  
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS ESCOLA A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS ESCOLA A 

 

O que é o SARESP?  

O que você acha do currículo referente à disciplina que você ministra na rede pública? 

O currículo de sua disciplina está adequado à formação cultural dos alunos para  os quais você 

leciona?  

(  ) sim                        (  ) não 

Por que em sua opinião? 

O currículo de sua disciplina contempla os conteúdos do SARESP?  

(  ) sim                       (  ) não 

Porque em sua opinião? 

Você acha que os recursos culturais dos alunos influência o seu desempenho na avaliação? 

Você acha que há diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações devido a diferença no 

estoque de recursos culturais desses? 

Cite três fatores que em sua opinião tenham contribuído para que essa escola atingisse o 

índice do SARESP. 

Você acha que o resultado obtido nessa instituição está adequado ao empenho na preparação 

dos alunos para a avaliação? 

O que, em sua opinião constrói a disparidade entre resultados satisfatórios e não satisfatórios 

no SARESP? 

Você/o corpo docente recebeu ou recebe orientações para desenvolverem ações para os alunos 

a partir do resultado do SARESP do ano anterior? Se sim, poderia citar duas? 

Você gostaria de realizar alguma observação, emitir uma opinião complementar?  
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APÊNDICE 6 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS ESCOLA B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS ESCOLA B 

 

O que é o SARESP? 

O que você acha do currículo referente à disciplina que você ministra na rede pública? 

O currículo de sua disciplina está adequado à formação cultural dos alunos para os quais você 

leciona?  

(  ) sim                        (  ) não 

Por que em sua opinião? 

O currículo de sua disciplina contempla os conteúdos do SARESP?  

(  ) sim                        (  ) não 

Por que em sua opinião? 

Você acha que os recursos culturais dos alunos influência o seu desempenho na avaliação? 

Você acha que há diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações devido a diferença no 

estoque de recursos culturais desses? 

Cite três fatores que, em sua opinião, tenham contribuído para que essa escola não tenha 

atingido o índice do SARESP. 

Por que em sua opinião os resultados em sua escola não foram os esperados se o currículo em 

todas as escolas é unificado?  

O que, em sua opinião constrói a disparidade entre resultados satisfatórios e não satisfatórios 

no SARESP? 

Você/ o corpo docente recebeu ou recebe orientações para desenvolverem ações para os 

alunos a partir do resultado do SARESP? Se sim, poderia citar duas? 

Você gostaria de realizar alguma observação, emitir uma opinião complementar? 
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ANEXOS 

 

Escola A 

 

Dados Pessoais: P1 

 

Idade: 46 anos. Sexo: ( X )Feminino   (  ) Masculino 

 

Curso de Graduação: Língua Portuguesa 

 

Cursos de Pós Graduação: Língua Portuguesa e Literatura 

 

Situação Funcional: Categoria F 

 

Disciplina que ministra: Língua Portuguesa 

 

Nível de Ensino: ( X ) Fundamental II        ( X ) Médio 

 

Há quanto tempo leciona na Rede Publica do Estado de São Paulo? 7 anos 

 

E nessa unidade escolar? 3 anos 

 

O que é o SARESP?  

É a avaliação que a Secretária da Educação envia para as escolas,  para ser aplicada e 

saber da qualidade do ensino, de como estão os alunos das escolas, o que eles aprenderam 

ou não.  
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O que você acha do currículo referente à disciplina que você ministra na rede pública? 

Eu o acho bom, com bastante conteúdo, tudo que caí no SARESP é o que tem no currículo. 

 

O currículo de sua disciplina está adequado à formação cultural dos alunos para  os quais você 

leciona?  

( X ) sim                        ( X ) não 

Por que em sua opinião? 

A dificuldade que eu percebo é que o aluno já vem com defasagem dos anos anteriores, então 

ele não consegue aprender, assimilar todos os conhecimentos que são propostos para o ano 

ao qual ele está na escola, ele não têm esse conhecimento, não tem a base então essa é uma 

dificuldade, que faz a nota do SARESP cair, mas o currículo eu acredito que ele seja 

adequado. 

O currículo ele é adequado o que não está adequado é o nível do aluno mesmo, que está 

muito baixo. Um dos fatores que eu percebo, que eu vejo que contribui para isso na maioria 

das vezes é o desinteresse, e as questões sociais também.  

Nas escolas que eu trabalhei que foram escolas prioritárias escolas que tem um público com 

muitos problemas sociais, pais presos, mães que bebem; a criança não tem aquele 

acompanhamento, e não realizam lição de casa não fazem um trabalho, não é cobrado em 

casa, indagado se tem algo para fazer, entregar, a criança vai à escola porque a mãe obriga, 

porque precisa receber o bolsa família, se faltar muito o beneficio é suspenso, então a 

criança vai todos os dias, até dias atípicos que as outras crianças não vão, eles vão só que é 

assim;  chegam não fazem nada ou fazem muito pouco, 

E vai virando aquela bola de neve porque ele não aprendeu no 5o ano não aprendeu no 6o 

ano, 7o, 8o no 9o e ai vai. Fica difícil para ele aprender tudo em um ano, por mais que ele 

aprenda fica faltando, o fio da meada, por exemplo, um aluno como esse vai aprender análise 

sintática se ele não sabe as classes gramaticais, não tem como correr se ele não sabe andar. 

Alguns pontos, tópicos da disciplina que são essenciais e faz muita diferença eles não sabem, 

nem o básico e acarreta o que estou lhe falando, vão mal não entendem o currículo. 

 



99 

 

 

O currículo de sua disciplina contempla os conteúdos do SARESP?  

( X ) sim                      (  ) não 

Por que em sua opinião? 

Contempla, tudo que pede a prova do SARESP está no currículo, a dificuldade não pode se 

reduzir ao conteúdo do currículo, os alunos que estão tendo mais dificuldade estão vindo 

desde o começo o 5o ano, 6o ano eles já vêm com aquela defasagem, e isso com o tempo vai 

aumentado a cada ano, vira uma bola de neve, porque não aprendeu tudo no 5o ano, no 6o 

não aprendeu na 7o ano, quando chega o ano que ele vai prestar o SARESP, está faltando 

alguma coisa, esse problema ocorre por vários fatores; seja pela a falta de acompanhamento 

familiar, os problemas sociais é algo que tem afetado muito os alunos, você percebe que tem 

aluno que chega, e que não está nem alfabetizado, como o aluno chega no 6o ano no 9oano 

sem estar alfabetizado, então alguém errou ai no meio do caminho foi indo, indo e viro 

aquela bola de neve. 

 

Você acha que os recursos culturais dos alunos influência o seu desempenho na avaliação? 

Sim, ele já tem pouco conteúdo assimilado da escola e de fora da escola não há nenhum que 

sirva para a avaliação, eles mal leem o que é pedido para desenvolverem nas atividades 

propostas; por interesse particular muito menos, os recursos culturais são uma somatória de 

conhecimentos que são desenvolvidos pela família e são poucos os alunos que a família tem 

esses conhecimentos culturais e se preocupam com que os filhos também tenham, mas são 

poucos mesmos. 

Muitos por falta de recursos financeiro, desestruturação familiar, e por acharem que ir ao 

museu ou a pinacoteca não é para ele,. "...eu não entendo nada..." quando a escola promove 

passeios desse tipo é o que eles dizem. 

 

Você acha que há diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações devido a diferença no 

estoque de recursos culturais desses? 

Sim, você pode perceber sempre há uma meia dúzia de alunos que se destacam em sala por 

lerem mais que os outros, realizarem passeios com alguém da família, irem ao cinema, 

museu, a pinacoteca e até o tipo de música que esses ouvem é diferente. Eles têm uma melhor 
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nota nas avaliações individuais, participam das aulas e consequentemente também deve ter 

uma nota melhor na avaliação do SARESP. 

 

Cite três fatores que, em sua opinião, tenham contribuído para que essa escola atingisse o 

índice do SARESP. 

Usar o caderno do aluno, e os professores se empenharam nessa questão, porque tem aquela 

questão do aluno não trazer o caderno esquecer, o professor ficava em cima, tem que trazer o 

caderno quem não trouxe, cadê o caderno quem não trouxe, vai assinar, vai ter advertência, 

então houve um empenho do aluno em trazer o caderno e ser utilizado em sala de aula. Eu 

acho que isso é fundamental, foi fundamental porque a maioria do conteúdo do SARESP ou 

praticamente tudo é o que tem no currículo e que está no caderno do aluno então como eles 

viram o total, aqueles que estudam mais, ou parcial ou alguma coisa; então por isso que teve 

um resultado adequado, acredito que seja por isso. 

 

Você acha que o resultado obtido nessa instituição está adequado ao empenho na preparação 

dos alunos para a avaliação? 

Não, eu acho que poderia ter sido melhor. Mas nós ainda sofremos muito com essa barreira 

do descompromisso dos alunos, porque quando eles vão prestar o SARESP não há aquele 

empenho necessário, não levam tão a sério, eles querem fazer rapidinho, eles não prestam da 

mesma maneira que fazem o Enem. Para realizarem o Enem eles vão focados, querem tirar 

uma nota boa, o SARESP eles vão lá e não se esforçam, então se eles se esforçassem um 

pouco mais acredito, que a nota seria melhor. 

 

O que, em sua opinião constrói a disparidade entre resultados satisfatórios e não satisfatórios 

no SARESP? 

O interesse dos alunos, a família, o meio social ao qual o aluno está inserido. Se a família 

não é problemática, pais separados ou algum usuário de drogas na família, ou até mesmo o 

responsável por eles, aluno está mais centrado no estudo, e o público dessa escola tem o 

perfil de famílias desestruturadas, a maioria deles. 
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Você/o corpo docente recebeu ou recebe orientações para desenvolverem ações para os alunos 

a partir do resultado do SARESP do ano anterior? Se sim, poderia citar duas? 

Não aconteceu porque atingimos a meta, mas em outros anos já aconteceu disso, às vezes há 

algumas propostas de ação sim, mas essas ações também esbarram na resistência de alguns 

professores, porque tem isso também, a equipe gestora às vezes quer realizar e tem alguns 

professores que acham que não é por ai, e acabam não fazendo, faz outro tipo de atividade e 

não segue aquela ação. Mas quanto não atinge, tem uma ação sim a equipe gestora se 

mobiliza e tenta mobilizar os professores e muitos realizam essas ações orientadas. 

 

Você gostaria de realizar alguma observação, emitir uma opinião complementar?  

Acho que o SARESP para ele ser aceito e mais respeitado, aceito que eu quero dizer é ter 

credibilidade para o aluno, e ele sentir-se mais motivado a fazer e não fazer de qualquer 

jeito; seria interessante se a avaliação também estivesse vinculado a faculdade, assim como o 

Enem, se houvesse algum tipo de vínculo um ponto, dois pontos, sei lá alguma forma de 

vinculá-lo ao Enem. O aluno iria com mais compromisso e se empenharia porque a nota 

ajudaria. Eu percebo que a nota da escola cai também por isso eles não levam a sério, tem 

gente que até falta no dia do SARESP, eles falam: 

- Ah! SARESP não vou fazer, 

Acham que é uma opção, fazer ou não fazer. Se fosse vinculado ao Enem seria perfeito 

porque ai ele teria motivação para fazer. 
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Escola A  

 

Dados Pessoais: P2  

 

Idade: 47 anos. Sexo: ( X )Feminino   (   ) Masculino 

 

Curso de Graduação: Língua Portuguesa 

 

Cursos de Pós Graduação: Língua Portuguesa e Literatura 

 

Situação Funcional: Efetiva 

 

Disciplina que ministra: Língua Portuguesa 

 

Nível de Ensino: ( X ) Fundamental II        (   ) Médio 

 

Há quanto tempo leciona na Rede Publica do Estado de São Paulo? 20 anos 

 

E nessa unidade escolar? 14 anos 

 

O que é o SARESP?  

É uma prova que é aplicada pelo Governo, para ver como anda o grau de conhecimento das 

crianças o desenvolvimento que ele teve ao longo do ano, da aprendizagem dele. E eles fazem 

essa prova para ser avaliado os conhecimentos que tem sido abordado para as crianças, e 

depois é feito um índice para saber se a escola atingiu ou não esse índice, a escola tem uma 
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meta se ela atingiu essa meta os professores são contemplados com um prêmio em dinheiro e 

se não atingir os professores não recebem esse prêmio. 

 

O que você acha do currículo referente à disciplina que você ministra na rede pública? 

O currículo que é ministrado pela Secretaria da Educação que vem nesses livrinhos (apostila 

do aluno) que são entregue nas escolas para os alunos, eu faço ele fielmente, mas ele não é 

meu companheiro de trabalho. Eu trabalho porque eu passo para a criança, mas eu trago 

outras abordagens fora essas da apostila porque eu acho muito vago, pouco conteúdo se 

trabalho um assunto é só aquela coisinha para a criança, tem de ser acrescentado mais 

conteúdo do abordado, (exemplo, explicações) mais coisas fora o que tem no livro do 

caderno do aluno. 

Sempre trago livros didáticos para serem trabalhados na sala de aula, eu trabalho o 

currículo porque é aquilo que tem de ser feito, mas também trabalho outros conteúdos de 

livros didático também. 

 

O currículo de sua disciplina está adequado à formação cultural dos alunos para  os quais você 

leciona? 

( X ) sim                        ( X ) não 

Por que em sua opinião? 

Para alguns alunos sim, pois eles estão adequados na série ao ciclo que estão, adequado é o 

conhecimento deles, eles entendem o que é dado, abordado em aula. Para outros não, eles 

não têm condições de acompanharem as aulas, por terem uma defasagem de conhecimento 

em relação aos outros, dificuldade de leitura, escrita, identificação de gêneros textuais. Se 

tem dificuldade de leitura e escrita todo o processo escolar, toda somatória desse processo é 

comprometida. 

 

O currículo de sua disciplina contempla os conteúdos do SARESP?  

( X ) sim                        (   ) não 

Por que em sua opinião? 
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Sim porque o que pedem no SARESP é o que está sendo trabalhado no livrinho, que é 

elaborado baseado no currículo, mas eu sempre acrescento mais do que o que está no 

livrinho. 

 

Você acha que os recursos culturais dos alunos influência o seu desempenho na avaliação? 

Acredito que sim, pois a prova do SARESP tem textos atuais, e se tiver maior acesso a cultura 

será mais próximo do aluno o conteúdo da prova. 

 

Você acha que há diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações devido a diferença no 

estoque de recursos culturais desses? 

Sim e não. Sim porque a prova do SARESP também é uma somatória de fatores externos a 

escola, que se somam aos conteúdos de nossas aulas curriculares, mas se o aluno não tiver o 

comprometimento para realizar a prova, o seu desempenho será como, ou até menor do que o 

de alunos com pouco acesso aos recursos culturais. 

 

Cite três fatores que em sua opinião tenham contribuído para que essa escola atingisse o 

índice do SARESP. 

O grupo de professores; falam a mesma língua, se um professor  passa um filme os demais 

sempre o utilizam em algum momento de sua aula. Pega o gancho do filme para a sua aula, 

introduz na matéria e trabalha junto, fica aquela carreirinha um trabalhando junto com o 

outro, e há a troca de informações entre os professores. O fato de não existir individualidade 

ajuda muito. 

A gestão é muito boa, uma coordenadora muito participativa e ativa tudo que o professor 

precisa é disponibilizado por ela. Todos os recursos presentes na escola estão à disposição 

do professor e não guardados para não quebrar, uma diretora presente na escola e muito 

presente na sala de aula. Não é aquela direção que fica lá no mundo dele atrás da porta, está 

sempre no corredor, na sala de aula perguntando se está tudo bem e tomando atitudes. 
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Há integração entre alunos e professores, é uma comunidade muito carente, os alunos têm 

muitos problemas então não adianta você falar que aquele aluno não aprende, tem um por 

que ele não aprende. Os professores sempre estão perguntando o que se passa com ele. 

 

Você acha que o resultado obtido nessa instituição está adequado ao empenho na preparação 

dos alunos para a avaliação? 

Sim nós trabalhamos, tem anos que viemos trabalhando para isso. A avaliação do SARESP 

eu acho ela injusta porque muitas vezes professores se dedicam, mas depende do aluno 

também não é só do professor. O trabalho foi feito, foi realizado ai chega o aluno na prova e 

diz assim:  

- Eu vou colocar qualquer coisa. 

Muitas vezes eles não têm comprometimento de colocar no papel tudo aquilo que ele 

aprendeu, você vê uma má vontade deles em realizarem a prova. Eu acho injusto o professor 

ser penalizado por causa do aluno, eu escuto meu aluno falar: 

-Vou fazer isso para quê?   

-Se eu for bem eu vou passar? 

Parece uma moeda de troca. O resultado foi justo porque nós estamos trabalhando a cabeça 

do aluno quanto ao comprometimento de realizar o SARESP. Está sendo plantada uma 

sementinha de comprometimento nele. 

 

O que em sua opinião constrói a disparidade entre resultados satisfatórios e não satisfatórios 

no SARESP? 

De fato o conhecimento do aluno associado ao seu interesse, real empenho em realizar a 

prova. Em conjunto com o empenho do corpo docente e a equipe gestora.  

O corpo docente em preparar, em dar uma boa aula e a equipe gestora para de fato auxiliar 

o professor. 
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Você/o corpo docente recebeu ou recebe orientações para desenvolverem ações para os alunos 

a partir do resultado do SARESP do ano anterior? Se sim, poderia citar duas? 

Trabalhamos as avaliações anteriores que são copiadas para os alunos, cada questão é 

explicada o porquê da resposta, não é decorar. 

 

Você gostaria de realizar alguma observação, emitir uma opinião complementar?  

Eu não gosto do SARESP, porque ele não avalia nada, porque se o aluno não fizer ou fizer de 

qualquer jeito eu/o professor é que sai como incapaz de ensinar algo ao aluno, meu trabalho 

é julgado pelo resultado de uma prova que não sou eu que faço. Tudo bem que ganhei o 

prêmio, mas preferia que não houvesse essa premiação e sim um salário mais digno e mais 

recursos mais do que uma sala de vídeo, com mais de um data show, e sala de computação 

aberta em todos os períodos da escola com um número de computadores satisfatório, que não 

seja três alunos por computador. 
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Escola B 

 

Dados Pessoais: P1   

 

Idade 45  Sexo: ( X ) Feminino   (   ) Masculino 

 

Curso de Graduação: Letras 

 

Cursos de Pós Graduação: Gramática 

 

Situação Funcional: Efetivo 

 

Disciplina que ministra: Língua Portuguesa 

 

Nível de Ensino: ( X ) Fundamental II        ( X ) Médio 

 

Há quanto tempo leciona na Rede Publica do Estado de São Paulo? 18 

 

E nessa unidade escolar? 18 anos 

 

O que é o SARESP? 

É uma avaliação dos anos em final de ciclo para ver como o alunado está, na aquisição de 

conhecimento (gramática, escrita, produção de texto). Para mim é isso. 

 

O que você acha do currículo referente à disciplina que você ministra na rede pública? 
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Eu não gosto muito desse currículo, se eu partir do pressuposto da aplicação daquelas 

apostilas, caderno do aluno, eu ainda acho que o aluno precisava um pouco ainda do 

tradicionalismo do ensino, eu sei que a moda agora é o construtivismo, é tudo muito lindo, 

mas eu não queria exatamente isso, eu queria que o aluno soubesse alguns fundamentos 

gramáticos para poder por em prática. Isso pode até estar errado, mas no meu ponto de vista 

eu gostaria de ver um pouco mais de conhecimento nesse conteúdo. 

É lógico que o aluno não precisa saber os tipos de orações subordinadas, mas ele precisa 

saber por exemplo por que exceção se escreve daquele jeito, e não essa história de construir 

o saber; se for só pelo som, pela fonética a diferença não é muito grande e eu acho que 

quanto mais tarde isso for corrigido vai ser pior para ele entender. Se ele não entende como 

vai construir? 

 

O currículo de sua disciplina está adequado à formação cultural dos alunos para os quais você 

leciona? 

(   ) sim                        ( X ) não 

Por que em sua opinião? 

A realidade é muito diferente um aluno mesmo de ensino público de escola pública que mora 

em uma região de situação financeira um pouco melhor infelizmente é muito diferente tem 

mais acesso a bens culturais, já começa tendo em casa.  

Aqui perto de casa, por exemplo, tem uma escola, que é estadual, e os alunos daqui são 

completamente diferentes dos alunos da escola que eu leciono e na periferia, em um São 

Mateus, em Ermelino Matarazzo as coisas são diferentes, apesar de serem as mesmas 

apostilas, a mesma proposta curricular o conhecimento prévio do aluno é completamente 

diferente, a realidade dele é completamente diferente. 

Tem aluno em escola pública que o pai tirou da escola particular para pagar a mensalidade 

do carro zero, que faz uma viagem legal de final de ano, todo ano de férias com a família e o 

meu aluno da escola pública da periferia não tem isso, não tem condições financeiras para 

isso. 

 

O currículo de sua disciplina contempla os conteúdos do SARESP?  
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( X ) sim                      ( X ) não  

Por que em sua opinião? 

Parte-se do pressuposto que a pessoa que é paga para elaborar o SARESP sabe já que o 

programa é único que a  proposta curricular é  única e vai cobrar, formular questões 

baseadas no conhecimento que transmitimos para os alunos, mas essa não é a realidade das 

escolas; todos no mesmo grau de instrução, na mesma série sim, mas a mesma instrução não. 

 

Você acha que os recursos culturais dos alunos influência o seu desempenho na avaliação? 

Claro que sim, um aluno que gosta de ler eu acho que a possibilidade dele produzir um texto 

melhor é bem maior, pelo contato com um vocabulário melhor e correto, quanto ao nível de 

conhecimento prévio ele sabe falar de alguma coisa que ele leu ou ouviu. E há alguns temas 

que são completamente fora da realidade dele, por exemplo, as apostilas do 9o de Língua 

Portuguesa ao longo do ano inteiro a um tempo atrás trabalhava um projeto de formatura, 

desde a elaboração, organização, eleição de uma comissão para organizar a formatura, onde 

iria ser, roupas, decisões da festa. Tudo isso ao longo dos quatro bimestres, como que eu vou 

trabalhar com o meu aluno isso, se na escola que ele estuda não vai ter formatura. Por que 

eu vou trabalhar isso vou criar uma expectativa no aluno que não vai ter formatura, não 

porque ele vai ser reprovado, é porque a escola não se dispõe a fazer formatura. 

 

Você acha que há diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações devido a diferença no 

estoque de recursos culturais desses? 

Com certeza, ele tem mais bagagem, realiza as ligações de conhecimento prévio, ele vai 

trazer para avaliação algum recurso que ele já tem. Alguma coisa que ele lembra, já 

vivenciou ou os pais falaram. 

 

Cite três fatores que, em sua opinião, tenham contribuído para que essa escola não tenha 

atingido o índice do SARESP. 

Desinteresse do aluno, ele acha que essa avaliação não vai interferir em nada na vida dele, 

então ele não precisa se empenhar terrivelmente com isso. Tanto é que às vezes a gente faz 
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até chantagem com isso, ameaça por a nota no histórico, chega inclusive a dizer que ele pode 

ser reprovado se não fizer a prova.  

Porque chega ao ponto dele não aparecer para fazer a prova, a ausência de alunos é alta. 

Professor que não motiva o aluno, mas é difícil falar nisso também porque os recursos que 

temos são tão poucos; giz, lousa e voz só. 

 

Por que, em sua opinião, os resultados em sua escola não foram os esperados se o currículo 

em todas as escolas é unificado?  

Desinteresse do aluno e a realidade completamente diferente, o conhecimento prévio do 

aluno pode ser completamente diferente. Infelizmente as avaliações, o SARESP é, e foi 

elaborado na proposta, mas nem sempre o assunto o tema a proposta curricular pode ser 

desenvolvida. 

Vou lhe repetir um  exemplo, que teve um ano que a apostila do aluno nos quatro bimestres, 

ano inteiro era desenvolver um projeto de formatura, eleger a comissão, pensar em discurso, 

paraninfo, legenda das fotos e tudo mais. 

Como eu vou trabalhar isso com meu aluno se a escola nem uma cerimônia de finalização de 

ciclo realiza com eles. 

O que, em sua opinião constrói a disparidade entre resultados satisfatórios e não satisfatórios 

no SARESP? 

A escola, a sociedade, a família e tudo mais é dispare, por que temos de achar que se todos 

estiverem no mesmo local e na mesma hora, irão absorver tudo por igual. Vários fatores 

influenciam nessa disparidade: a família, o lugar onde mora a escola onde se estuda. Tudo 

isso resulta em resultados satisfatórios, e não satisfatórios. 

 

Você/ o corpo docente recebeu ou recebe orientações para desenvolverem ações para os 

alunos a partir do resultado do SARESP? Se sim, poderia citar duas? 

Tivemos duas reuniões onde a coordenadora conversou muito e nos orientou a tentar 

melhorar as atividades, sendo elas mais motivadoras para os alunos para melhorar o nível 

dele, mas tem docente que não quer nem discutir o assunto não quer que se mencione, porque 
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o objetivo dele não é preparar nenhum aluno para o SARESP, o objetivo dele é preparar o 

aluno na disciplina dele. 

 Aquela historia enorme diferença entre alfabetização e letramento, o que adianta o aluno 

saber que a formula da trigonometria do seno e do cosseno é tal se ele nem usa, tanta coisa 

mais importante como alfabetizá-lo para ele saber pegar o ônibus. 

 

Você gostaria de realizar alguma observação, emitir uma opinião complementar? 

O acesso a escola para todos é uma ilusão, pois a escola não é para todos, não no moldes os 

quais está fala-se na construção do saber mas não respeita o tempo de construção de cada 

um. 

Ela é exclusivista, é só ver o número de alunos evadidos ao  atingirem uma idade a qual a 

família não pode mais obrigá-los a ir a escola e essa evasão ocorre mais fortemente nas 

escolas de periferia. 
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Escola B 

 

Dados Pessoais: P2 

 

Idade  29  Sexo: ( X ) Feminino   (   ) Masculino 

 

Curso de Graduação: Letras 

 

Cursos de Pós Graduação: Alfabetização e Letramento 

 

Situação Funcional: Efetivo 

 

Disciplina que ministra: Língua Portuguesa 

 

Nível de Ensino: ( X ) Fundamental II        (   ) Médio 

 

Há quanto tempo leciona na Rede Publica do Estado de São Paulo? 3 anos e 6 meses   

 

E nessa unidade escolar? 2 anos e 6 meses   

 

O que é o SARESP? 

Avaliação externa que serve como norteador de políticas públicas relacionadas a educação.  

 

O que você acha do currículo referente à disciplina que você ministra na rede pública? 
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O currículo é completo, muitos itens abordados, mas necessita de adequação quanto a 

relação conteúdo/série e vivência social dos alunos da Escola Pública, pois há uma grande 

defasagem entre o aluno e o currículo, os alunos não estão preparados para acompanhar os 

conteúdos exigidos.  

 

O currículo de sua disciplina está adequado à formação cultural dos alunos para os quais você 

leciona? 

(   ) sim                        ( X ) não 

Por que em sua opinião? 

A bagagem cultural dos meus alunos é pequena e o material fornecido pelo Governo do 

Estado que é baseado no currículo exige deles conhecimentos e interesses que não fazem 

parte de suas realidades. 

 

O currículo de sua disciplina contempla os conteúdos do SARESP?  

( X ) sim                       (    ) não 

Por que em sua opinião? 

O currículo contempla os conteúdos exigidos pelo SARESP, mas o nível de conhecimento de 

muitas classes não consegue acompanhá-los. 

 

Você acha que os recursos culturais dos alunos influência o seu desempenho na avaliação? 

Certamente, as avaliações externas trabalham com uma diversidade de gêneros textuais e 

temas que muitos desses nossos alunos por morarem em uma comunidade pobre, terem uma 

situação financeira difícil e estudarem em uma escola prioritária não tiveram acesso, não 

conhecem. 

 

Você acha que há diferenças de desempenho dos alunos nas avaliações devido a diferença no 

estoque de recursos culturais desses? 
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Sim, alunos com famílias mais presente, que participam de passeios culturais, assistem ou 

leem jornais, são alunos com um nível de letramento diferenciado e assim tem maior 

facilidade na compreensão e interpretação dos conteúdos das provas. 

 

Cite três fatores que, em sua opinião, tenham contribuído para que essa escola não tenha 

atingido o índice do SARESP. 

A comunidade no entorno da escola, pois participam pouco da vida escolar de suas crianças; 

As condições físicas da escola e a falta de recursos tecnológicos que poderiam tornar as 

aulas mais atraentes; 

O baixo interesse dos alunos, a maioria deles, não têm grandes perspectivas de futuro, que a 

educação lhe trará melhores condições de vida e trabalho. 

 

Por que, em sua opinião, os resultados em sua escola não foram os esperados se o currículo 

em todas as escolas é unificado?  

O currículo é unificado, mas o público não cada aluno tem sua bagagem cultural e emocional 

e ela interfere no processo ensino aprendizagem. 

 

O que, em sua opinião constrói a disparidade entre resultados satisfatórios e não satisfatórios 

no SARESP? 

Principalmente as questões sociais e culturais de cada aluno, o lugar onde mora, a escola 

que frequenta, a família e todo o seu convívio social. Grande parte de nossas classes, alunos, 

não conseguem acompanhar o currículo e a prova SARESP é pautada no currículo o 

problema é que eles não têm o conhecimento exigido para a realização da prova. 

Disparidade não é o resultado, é o modo como a avaliação é pensada e aplicada. Igual para 

todos sendo que a Secretária de Educação tem conhecimento das disparidades das escolas do 

Estado. 

 

Você/o corpo docente recebeu ou recebe orientações para desenvolverem ações para os alunos 

a partir do resultado do SARESP? Se sim, poderia citar duas? 
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No que se refere a ações vindas da Secretaria de Educação e da Delegacia de Ensino sim, 

materiais com questões e suas respectivas competências e habilidades. 

Encontro de formação e discussão na Diretoria de Ensino, e as avaliações diagnósticas. 

No âmbito da escola falta organização, e até mesmo conhecimento por parte dos gestores, 

responsáveis para orientar tais ações. 

 

Você gostaria de realizar alguma observação, emitir uma opinião complementar? 

Minha observação é que a reforma escolar, a melhoria da educação está longe de acontecer, 

enquanto não se “melhorar”, não me atrevo a dizer resolver e sim melhorar as questões 

sociais e culturais da sociedade. A enorme desigualdade de renda e direitos da população. 


