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RESUMO 

 

Este estudo buscou refletir sobre a reorganização dos ciclos no Ensino Fundamental 
no município de São Paulo e identificar os impactos iniciais no cotidiano escolar 
sinalizados pelos professores. No ano de 2014 foi instaurada uma reforma na Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo – RMESP –, alterando, entre outros elementos, o 
currículo e a estrutura dos ciclos – que antes eram organizados em dois ciclos de 
aprendizagem: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e agora são divididos 
em três: Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo Autoral. Nesse cenário, 
surgiu o problema da pesquisa: como os professores do município de São Paulo têm 
reagido a estas mudanças? Desta questão central emergiram outras: o que 
caracteriza a nova proposta? Quais os impactos iniciais desta na visão dos 
professores? Eles a concebem como avanços ou retrocessos na rede? Objetivando 
investigar os aspectos apresentados, esta pesquisa, de caráter qualitativo, buscou 
inicialmente compreender no que consistem as políticas de ciclos, sua origem, a 
necessidade de sua implantação, seus limites e possibilidades, tendo como 
fundamentação teórica os estudos de Barreto e Mitrulis (1999), Paro (2001), Freitas 
(2003), Mainardes (2007; 2009), Bahia (2012), Palma Filho; Alves e Duran (2012), 
Souza (1998; 2004; 2017), entre outros. Posteriormente, foi apresentado um 
panorama histórico da implantação e desenvolvimento dos ciclos na RMESP até o 
momento atual, a partir das pesquisas de autores que analisaram o sistema de 
ciclos especificamente no município de São Paulo, como Cortella (1992), Alavarse 
(2002), Redua (2003) e Aguiar (2011a; 2011b), além dos documentos publicados 
entre 2012 a 2016 pela Secretaria Municipal de São Paulo – SME. Realizou-se, 
também, uma pesquisa de campo, na qual foram entrevistados professores, 
coordenadoras e uma gestora pedagógica de um órgão central. A relevância deste 
estudo encontra-se na historicização das principais políticas públicas educacionais 
instituídas em 2014 no município de São Paulo, configurando-se em ponto de 
partida para uma avaliação dos impactos iniciais e reação dos docentes frente à 
proposta visando, desse modo, refletir sobre os aspectos positivos e negativos que 
dela emergiram. O estudo da nova proposta indicou que ela apresenta similaridades 
com a idealizada por Paulo Freire na implantação dos ciclos em 1992, mas 
desvelou, entretanto, contradições entre os princípios da reforma e o que consta em 
seus documentos. Em que pesem tais divergências, constatou-se que, de uma 
forma geral, os professores reagiram positivamente à reorganização, considerando-a 
um avanço na qualidade de ensino. Observou-se, ainda, que os impactos e avanços 
destacados pelos docentes estão, em sua maioria, relacionados às práticas 
características da escola tradicional, como o retorno das notas numéricas, boletins e 
aumento das possibilidades de reprovação, denotando que a concepção de uma 
educação seriada e classificatória permanece como referência de educação de 
qualidade na perspectiva dos professores. 

 

Palavras-chave: Sistema de ciclos. Progressão continuada. Reorganização 
curricular. Avaliação. Reprovação. 
 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study sought to reflect on the reorganization of cycles in Elementary School in 
the city of São Paulo and to identify the initial impacts on the school daily life signaled 
by teachers. In 2014, a reform was instituted in São Paulo‟s Municipal Teaching 
Network – RMESP –, altering, among other elements, the curriculum and the cycles 
structure – that were previously organized in two learning cycles: Elementary School 
I, Elementary School II and are now divided into three: Literacy Cycle, 
Interdisciplinary Cycle and Autoral Cycle. In this scenario, the research problem 
came up: how have teachers in the city of São Paulo reacted to these changes? 
From this central issue emerged others: what characterizes the new proposal? What 
are the initial impacts of this on the teachers' view? Do they conceive of it as 
advances or setbacks in the network? Aiming to investigate the presented aspects, 
this qualitative research initially sought to understand  thecycles policies, their origin, 
the need for its implementation, its limits and possibilities, having as a theoretical 
foundation the studies of Barreto and Mitrulis (1999), Paro (2001), Freitas (2003), 
Mainardes (2007; 2009), Bahia (2012), Palma Filho; Alves and Duran (2012), Souza 
(1998, 2004, 2017), among others. Afterwards, a historical panorama of the 
implantation and development of the cycles in the RMESP up to the present moment 
was presented, based on the researches of authors who analyzed the system of 
cycles specifically in the city of São Paulo, such as Cortella (1992), Alavarse (2002), 
Redua (2003) and Aguiar (2011a; 2011b), in addition to the documents published 
between 2012 and 2016 by São Paulo Secretaria Municipal – SME. A field research 
was also carried out, in which teachers, coordinators and a pedagogical manager of 
a central organ were interviewed. The relevance of this study lies in the 
historiography of the main public educational policies instituted in 2014 in the city of 
São Paulo, being the starting point for an evaluation of the initial impacts and 
reaction of teachers to the proposal, in order to reflect on the positive and negative 
aspects that emerged from it. The study of the new proposal indicated that it presents 
similarities with the one devised by Paulo Freire in the implementation of the cycles 
in 1992, however revealed, contradictions between the principles of the reform and 
what are there in its documents. In spite of these differences, it was found that, in a 
general way, the teachers reacted positively to the reorganization, considering it an 
advance in the quality of education. It was also observed that the impacts and 
advances highlighted by teachers are mostly related to the typical practices of the 
traditional school, such as the return of numerical grades, report cards and increased 
possibilities of retention, implying that the conception of a serialized and classificatory 
education remains a reference of education quality from the teachers‟ point of view. 
 

Keywords: Cycle system. Continued progression. Curricular reorganization. 
Evaluation. Failure. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 A escola é um espaço complexo, repleto de contradições, (des)continuidades 

e dificuldades, mas também é, ou deveria ser, um espaço de reflexão, discussão, 

inovação, transformação e esperança. Minha trajetória formativa, que retomo no 

início desta introdução, constituiu-se nesse cenário. 

 Minha mãe foi professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental na rede 

municipal de São Bernardo até assumir o cargo de direção, no qual permaneceu até 

a aposentadoria. Desde os quatro anos de idade, após o falecimento de meu pai, eu 

a acompanhava de escola em escola e vivenciava as conquistas e conflitos deste 

ambiente tanto dentro dele como fora dele, pois em casa e nos passeios com minha 

mãe e suas amigas, esse era um assunto sempre em pauta. Quando concluí o 

Ensino Fundamental, sua expectativa era a de que eu cursasse o Magistério 

(existente na época) e seguisse a mesma carreira. Eu não sabia bem que rumo iria 

tomar, mas tinha uma certeza: não seria professora.  Via o quanto minha mãe 

amava e se dedicava à profissão, ficava encantada observando quantos projetos 

incríveis eram realizados em sua escola e como levava a sério o desenvolvimento 

das crianças, mas em contrapartida, notava o quanto isso era desgastante e pouco 

valorizado. Quantas vezes, após um dia longo de trabalho, ela chegava em casa e 

continuava trabalhando, inclusive nos fins de semana.  Não queria isso para mim. 

Cursei, então, o Ensino Médio normal e comecei a trabalhar em um consultório 

odontológico. Como identificava lacunas em relação à minha formação, que ocorreu 

sempre na escola pública, optei por realizar seis meses de cursinho antes de 

ingressar na faculdade. Nesse período, ficava intrigada por perceber que para a 

maioria dos alunos esse era um momento de revisão, mas eu estava tendo contato 

pela primeira vez com boa parte dos conteúdos. 

Sabia que gostaria de estudar algo na área de humanas e acabei escolhendo 

a faculdade de Ciências Sociais, principalmente pelo valor da mensalidade, que era 

o limite do que eu podia pagar. Apesar de estar gostando do curso, precisei  

interrompê-lo na metade por conta do novo emprego: agente de aeroporto na 

empresa TAM Linhas Aéreas, no qual permaneci por seis anos. Como iniciava meu 

turno de madrugada e sentia o desejo de estudar, fui procurar um curso no período 

da tarde. Iniciei, então, a faculdade de Publicidade e Propaganda na Universidade 
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Metodista, mas no meio do curso engravidei e devido a vários problemas pessoais, 

mais uma vez tive que abandonar o curso.  Quando meu filho completou um ano e 

meio, sentia-me insatisfeita com meu trabalho na empresa aérea e frustrada por não 

ter concluído o ensino superior até então.  

E assim, desorientada, aos vinte e quatro anos me rendi ao curso de 

Pedagogia. Ainda meio relutante, dizia que seria pedagoga para trabalhar na área 

de Recursos Humanos em empresas, não para ser professora. Para minha surpresa, 

foi neste curso que me encontrei. Quanto mais estudava, mais me apaixonava e 

acreditava que poderia fazer a diferença, que não seria somente mais um número 

como me sentia na empresa aérea, pois passei a ver sentido no meu trabalho. Na 

metade do curso comecei a lecionar em escolas privadas, sendo que a primeira 

classe que assumi foi de alfabetização. Deparei-me nesse momento com uma 

escolha: ir pelo caminho mais fácil, reproduzindo a forma tradicional já posta, 

cartilhesca, na qual tinha sido alfabetizada ou construir uma prática na qual pudesse 

mediar propostas reflexivas e críticas, como estudava na faculdade. Mesmo 

insegura, optei pela segunda opção, pautada pela concepção construtivista, e 

convenci a diretora e os pais que criaria um material mais interessante que as 

apostilas conteudistas presentes na instituição e já paga pelas famílias, 

comprometendo-me a alfabetizar todas as crianças até o final do ano. Foi o primeiro 

desafio que enfrentei como professora e, apesar das dificuldades ao longo do 

percurso, os objetivos foram alcançados. Vi-me repetindo a trajetória da minha mãe, 

levando trabalho para casa, fazendo planejamento escolar nos finais de semana, 

buscando cursos de atualização, mas finalmente sentia-me realizada. Embora 

tivesse relutado tanto no início pela vivência como filha de professora, compreendi 

que essa era a profissão na qual queria investir e seguir. Pensava que poderia 

realmente ser agente de transformação da sociedade por meio da educação. Hoje 

vejo o quão minha visão era romantizada, ingênua e até mesmo utópica, pois não 

tinha consciência dos meus limites, da ideologia dominante que permeava esse 

ambiente e nem das estruturas sociais que se reforçavam no discurso meritocrático 

que eu mesma reproduzia. 

Depois de formada, atuei inicialmente no ensino privado e na sequência 

ingressei como professora efetiva na rede municipal de São Paulo e permaneci em 

ambas as escolas por um pequeno período. Logo após precisei deixar a escola 

particular, pois passei a acumular dois cargos públicos na mesma rede, sendo um 



15 
 

no Ensino Fundamental e o outro na Educação Infantil. Concomitantemente, iniciei o 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Psicopedagogia na Universidade Metodista, 

pois sentia a necessidade de continuar estudando e aprimorando minha prática. 

Nessa época, a coordenadora desse curso, que também tinha sido minha professora 

e orientadora do meu Trabalho de Conclusão de Curso na graduação, convidou-me 

a participar do processo seletivo para professora auxiliar no curso de Pedagogia a 

distância dessa mesma universidade. Ela dizia ela que eu havia me destacado no 

curso e que acreditava no meu potencial, o que significou muito para mim.  

Assim, exonerei-me de um dos cargos na prefeitura e iniciei minha carreira no 

ensino superior em 2011. Ao mesmo tempo, na escola de Ensino Fundamental em 

que atuava, convidaram-me para atuar como professora orientadora de sala de 

leitura – POSL –, pois identificavam na escola uma rejeição dos alunos em relação à 

leitura e desejavam reverter o quadro. Aceitei o desafio, modifiquei o espaço e o 

ambiente da sala de leitura e pude desenvolver projetos interdisciplinares que 

envolveram toda a escola, prática que tive a oportunidade de compartilhar nas 

formações voltadas para as POSL na Diretoria Regional e em congressos, e que me 

abriu outras portas na universidade, iniciando com palestras para professores do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID –, participação em 

teleaulas relacionadas ao tema, até chegar em 2015 a ministrar uma disciplina 

denominada “A leitura e a práxis” no curso de Alfabetização e Letramento em nível 

de Lato Sensu. 

Já com um olhar um pouco mais amadurecido em relação à educação, pelas 

leituras e estudos até então, passei a refletir e questionar os processos e conflitos 

que se davam na escola pública, especialmente em relação ao fracasso escolar.  

Incomodava-me muito algo que chamo de “Pedagogia da Culpabilização”, uma vez 

que os professores culpam as famílias, o governo e os próprios alunos pelo fracasso 

dos mesmos; os pais culpam os professores; a gestão culpa as equipes das 

diretorias regionais; os alunos culpam a escola ou até mesmo se autoculpabilizam. 

Nesse círculo, no qual um responsabiliza o outro pelos fracassos observados, a 

educação vai sendo levada sem que haja um investimento efetivo para melhoria da 

sua qualidade. O foco é direcionado para os problemas conjunturais e o discurso do 

sendo comum se reproduz na escola, sem consciência e compreensão da estrutura 

excludente na qual ela está inserida.  
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Um dos alvos de críticas da comunidade escolar é a política de ciclos com 

progressão continuada. Muitos culpam este sistema pelos problemas em relação à 

qualidade de ensino, com a justificativa principal de que “os alunos passam de ano 

sem aprender”. A esse respeito, Paro (2001) aponta que parece que muitos 

educadores se lamentam mais pelo aluno passar de ano sem saber do que por ele 

não ter aprendido, como se passar de ano sem ter assimilado os conhecimentos 

fosse pior do que continuar não sabendo na mesma série, ainda com o acréscimo do 

estigma da reprovação “A inversão lógica que se faz a respeito é imputar à 

progressão continuada a má qualidade do ensino, como se, com a reprovação, o 

ensino fosse melhor” (p. 113). 

Nesse cenário, a Secretaria Municipal de São Paulo implantou, em 2014, uma 

reorganização curricular por meio do Programa Mais Educação São Paulo, que 

acarretou em mudanças no cotidiano escolar em relação à estrutura dos ciclos, 

currículo, conceitos, processos de avaliação e de reprovação, entre outros aspectos. 

Essas mudanças causaram um impacto em mim, pois inicialmente eu as 

compreendia como um retrocesso na rede, principalmente pelo aumento dos anos 

de reprovação e de avaliação pontual, com a exigência de provas bimestrais e 

boletins com notas de zero a dez, como acontecia na escola seriada. Não me 

conformava pelo fato de nós professores não termos sido consultados no processo 

de implementação do Programa, pois soubemos por rumores que havia sido aberta 

uma consulta pública sobre a reforma durante um mês, mas só tivemos 

conhecimento desta depois que o prazo para participação já tinha se encerrado. As 

inquietações sobre esta reorganização despertaram meu interesse em pesquisar 

sobre o assunto para compreender melhor a reforma e ampliar meus conhecimentos 

em relação à estrutura da escola e às políticas públicas implantadas no município de 

São Paulo, assunto sobre o qual não havia me dedicado a estudar até o momento. 

No mesmo ano, fui convidada para ministrar aulas no Plano Nacional de 

Formação de Professores – PARFOR – na Universidade Metodista, sentindo assim a 

necessidade – porque o desejo eu já possuía há algum tempo – de ingressar no 

Stricto Sensu. Por conta de tais inquietações, enquanto professora da rede pública, 

me inscrevi como aluna especial na disciplina “Fracasso escolar” do PPGE. As 

discussões desta disciplina ampliaram minha visão sobre o tema e despertaram 

ainda mais a vontade de compreender as modificações que têm sido realizadas na 

escola quanto à nova organização no município de São Paulo. Ademais, avistei a 
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possibilidade de dar voz aos professores na dissertação de Mestrado, pois mesmo 

essa proposta sendo recente, considero ser possível já identificar alguns impactos 

iniciais na visão destes profissionais. 

Desse modo, surgiu o problema central desta pesquisa: como os professores 

têm reagido às mudanças decorrentes da reorganização de ciclos no município de 

São Paulo? Desta questão emergiram outras: o que caracteriza a nova proposta? 

Quais os impactos iniciais desta na visão dos professores? Eles a concebem como 

avanços ou retrocessos na rede? 

Vale ressaltar que muitas das políticas públicas são implantadas de “cima 

para baixo”, e mesmo quando há alguma consulta aos professores antes da 

inserção de mudanças, dificilmente se busca saber como os docentes têm 

vivenciado e reagido a estas no cotidiano. Freitas (2003) acrescenta que quando as 

políticas públicas na Educação são impostas, a probabilidade de o modelo fracassar 

aumenta, “[...] se perdermos os professores, isso afeta diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem [...]” (p. 69). Sendo assim, faz-se necessário dar voz a estes 

profissionais para compreender como a reorganização tem impactado suas práticas 

na escola. 

A partir do exposto, o objetivo deste estudo é refletir sobre a reorganização 

dos ciclos no Ensino Fundamental no município de São Paulo e identificar os 

impactos iniciais sinalizados pelos professores, assim como investigar como eles 

concebem as mudanças, se como avanços ou retrocessos na educação do 

município. 

No intuito de explicitar a escolha do tema, cabe destacar sinteticamente nesta 

introdução, como se deu a inserção do sistema de ciclos na rede municipal de São 

Paulo. A primeira experiência com ciclos de aprendizagem estendidos para todo o 

Ensino Fundamental ocorreu no município de São Paulo em 1992, na administração 

do Partido dos Trabalhadores, na gestão de Luiza Erundina, na qual Paulo Freire 

atuou como secretário da Educação, sendo substituído posteriormente por Mario 

Sergio Cortella. Os ciclos foram implantados a partir de ações relacionadas à 

reforma curricular que já ocorria desde 1989, objetivando a “[...] construção do 

ideário da escola pública, popular e democrática, defendido pelo governo municipal”. 

(REDUA, 2003, p. 30) 

Nesta proposta inicial o currículo foi organizado em três ciclos: inicial (1ª, 2ª e 

3ª séries), Intermediário (4ª, 5ª e 6ª séries) e final (7ª e 8ª séries). Essa divisão se 
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deu na defesa de que não é possível reduzir o desenvolvimento da criança de 

maneira rígida, como por faixas etárias, ou por períodos universalmente 

estabelecidos, como pelas fases de desenvolvimento, ou ainda, por períodos curtos, 

como as séries. A organização precisa considerar um tempo mais flexível, 

contemplando as diferenças dos alunos no processo de aprendizagem, 

considerando suas histórias e experiências culturais. (ibid.) 

Em 1993 houve uma mudança na administração, marcada por um governo 

com diretrizes diferentes da gestão anterior, o que acarretou em certo 

distanciamento em relação à proposta inicial dos ciclos. Sugeriu-se, inclusive, o 

retorno à seriação, mas este pedido não foi aceito e foi abandonado pela Secretaria 

Municipal de São Paulo – SME. (ALAVARSE, 2002) 

Em 1998 instituiu-se a progressão continuada na rede estadual de São Paulo, 

que ocorreu após a publicação, em 1996, da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/EN), Lei Federal nº 9394/96. Conforme artigo 32 dessa lei 

 

O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório 
e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante: (...) 
§1º - É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em ciclos. 
§2° - Os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por 
série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão 
continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino (BRASIL, 1996). 

 

Concomitantemente, foi proposta uma alteração na composição dos ciclos no 

município, acompanhando o modelo estadual. Sendo assim, estes passaram a ser 

organizados em dois ciclos: I (1º a 4ª séries) e II (5ª a 8ª séries). 

Este modelo permaneceu até o ano de 2014, momento em que houve uma 

série de mudanças pedagógicas e administrativas implantadas por meio do 

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento 

da Rede Municipal de Ensino de São Paulo – Programa Mais Educação São Paulo, 

na gestão do prefeito Fernando Haddad.  No documento “REVISITAR, 

RESSIGNIFICAR, AVALIAR, REPLANEJAR”, conhecido como “AGIR”, publicado 

pela SME – São Paulo (2016) são destacadas as seguintes diretrizes, nas quais as 

novas propostas se pautam: Qualidade social da educação para a garantia de 
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direitos de aprendizagem, Acesso e permanência na Escola, Gestão Democrática, 

Valorização dos Profissionais da Educação e Modernização da Gestão.  

Dentre as mudanças implantadas, esta pesquisa ressalta a reorganização dos 

ciclos no Ensino Fundamental – que alteraram o currículo novamente para três 

ciclos de aprendizagem, sendo estes agora nomeados: Ciclo de Alfabetização (1º ao 

3º ano), Ciclo Interdisciplinar (4º ao 5º ano) e Ciclo Autoral (6º ao 9º ano) – e as 

implicações desta nova organização quanto aos processos de reprovação e 

avaliação. 

Desde a implantação dos ciclos na rede municipal de São Paulo, em 1992, a 

reprovação ocorria apenas no final dos ciclos, caso o aluno não tivesse atendido às 

expectativas propostas. Porém, com a reorganização, essa possibilidade aumentou 

de dois para cinco anos, podendo o aluno ser reprovado no final do ciclo de 

alfabetização, interdisciplinar e em todos os anos do ciclo autoral. A avaliação 

deixou de ser mensurada neste novo momento por conceitos (insatisfatório, 

satisfatório, plenamente satisfatório) para ser representada por notas de zero a dez. 

A exigência das provas bimestrais e notas expressas no boletim para apresentar aos 

pais, também voltou a fazer parte do processo avaliativo, como acontecia no sistema 

seriado.  

Os ciclos representam uma possibilidade de superação da escola seriada, de 

modo a diminuir a seletividade nela tão presente. Esse sistema de organização está, 

ou deveria estar, relacionado com a necessidade emergencial da construção de uma 

escola mais democrática e menos excludente, pois diferente da seriação, possibilita 

ao aluno uma aprendizagem contínua, mais flexível, respeitando seu ritmo e 

necessidade individual. A reorganização demonstra retomar este aspecto 

democrático e social dos ciclos por meio das diretrizes que norteiam as ações, 

porém evidenciam-se alguns aspectos inerentes à seriação, como o aumento da 

reprovação, a rigidez na avaliação, entre outros. 

Assim, a relevância deste estudo se dá pela necessidade de compreender o 

que caracteriza a reforma, e como as modificações têm emergido na escola sob a 

ótica dos professores, atores fundamentais em qualquer processo relacionado à 

educação, de modo a identificar se estas têm interferido em suas práticas, e se eles 

consideram-nas como avanços ou retrocessos na busca da qualidade de ensino na 

rede municipal de São Paulo. 
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Objetivando investigar os aspectos apresentados, esta pesquisa, de caráter 

qualitativo, busca inicialmente discutir a questão dos ciclos, seus limites, 

possibilidades e o cenário educacional, tendo como embasamento teórico os 

estudos de Barreto e Mitrulis (1999), Paro (2001), Freitas (2003), Mainardes (2007; 

2009), Bahia (2012), Palma Filho; Alves e Duran (2012), Souza (1998; 2004; 2017), 

entre outros. Posteriormente, o estudo apresenta um panorama histórico da 

implantação e desenvolvimento dos ciclos na rede municipal de São Paulo até o 

momento atual, a partir dos estudos de autores que analisaram o sistema de ciclos 

especificamente no município de São Paulo, como Aguiar (2011a; 2011b), Alavarse 

(2002) e Redua (2003); Cortella (1992), que participou do processo de implantação 

dos ciclos no município e dos documentos publicados entre 2012 e 2016 pela 

Secretaria Municipal de São Paulo – SME.  

Embora recente, já é possível observar que muitos impactos emergem na 

escola segundo a ótica dos professores. Para investigar tais impactos, este estudo 

propõe uma pesquisa de campo por meio da técnica de entrevistas semidirigidas. 

Esta técnica foi escolhida, pois segundo Szymanski (2010), tem sido utilizada em 

pesquisas qualitativas para estudos com significados complexos, coletando dados 

de natureza objetiva ou subjetiva, além de não apresentar um roteiro fechado e se 

basear em um roteiro preliminar, com a possibilidade de aplicação de novas 

perguntas formuladas no momento da entrevista fundamentadas na fala do 

entrevistado, sem se desviar dos objetivos e das informações que se pretende obter.  

Para tanto, a pesquisa de campo foi realizada em duas escolas da rede 

municipal de São Paulo pertencentes à Diretoria Regional na qual atuo. A amostra 

foi delimitada para seis professores e quatro coordenadores no total, desse modo, 

em cada escola foram entrevistados dois coordenadores e três professores, sendo 

um atuante em cada ciclo. Para a seleção dos professores foi utilizado o critério de 

que estes estivessem atuando no mesmo ano/ciclo em um período mínimo de cinco 

anos, para que pudessem, assim, ter um parâmetro de comparação em relação às 

mudanças vindas da reorganização dos ciclos implantadas em 2014. O intuito das 

entrevistas foi obter dos professores informações relevantes sobre como concebem 

as mudanças propostas e se estas têm impactado em suas práticas. Buscou-se, 

dessa forma, identificar se os professores consideram-nas avanços ou retrocessos 

em relação à qualidade de ensino na rede. Os coordenadores, por serem os 

profissionais que oferecem formação continuada na escola e acompanham o 
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cotidiano dos professores, foram entrevistados com o objetivo de colher dados 

expressivos sobre como os docentes têm recebido e vivenciado as mudanças. 

Objetivando averiguar tais aspectos, foram elaborados quatro roteiros de 

entrevistas1, sendo um voltado aos coordenadores e os outros direcionados aos 

professores, contendo questões comuns e outras específicas para os professores de 

cada ciclo. Também foram entregues aos participantes também questionários de 

perfil, a fim de colher informações sobre a formação, tempo de magistério e atuação 

na rede, buscando a contextualização de suas respostas.  

Ademais, foi entrevistado um gestor pedagógico de um órgão central da 

Secretaria Municipal de Educação no intuito de enriquecer e complementar a 

pesquisa, de modo a compreender melhor as características da nova proposta. 

A análise dos dados foi realizada a partir das ideias de Franco (2012): 

 

[...] a Análise de Conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma 
concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, aqui 
entendida, como uma construção real de toda a sociedade e como 
expressão da existência humana que, em diferentes momentos 
históricos, elabora e desenvolve representações sociais no 
dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 
pensamento e ação. (p. 14) 

 

Nesse sentido, a priori foram selecionadas categorias e subcategorias de 

análise, que foram consideradas nos roteiros de entrevista tanto dos professores 

quanto dos coordenadores.  

As categorias definidas para analisar as respostas dos docentes foram: 

currículo, avaliação, reprovação, participação na implantação, planejamento e 

registro, formação e apoio ao professor, avanços e/ou retrocessos. Na análise dos 

dados, em caráter organizatório, essas foram agrupadas em três eixos: 

I) Implantação da nova proposta e o apoio ao professor  

II) Elementos alterados na reforma 

III) Maiores impactos, avanços e/ou retrocessos 

Em relação às entrevistas das coordenadoras foram utilizadas as seguintes 

categorias: 

I) Impactos iniciais 

II) Reação dos professores 

III) Avanços e/ou retrocessos 

                                                           
1
 Os roteiros de entrevistas encontram-se tratados pormenorizadamente no capítulo 3. 
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A partir do exposto cabe, neste momento, destacar a estrutura da pesquisa, 

que foi organizada em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo – Os ciclos no Brasil: limites, possibilidades e seus 

impactos – apresenta uma discussão sobre os ciclos, inicialmente com um breve 

histórico sobre a origem dos ciclos, os diferentes tipos e nomenclaturas relacionadas 

a estas políticas, assim como a reflexão sobre as contribuições, dificuldades e 

desafios que têm emergido nas escolas, à luz dos pesquisadores apontados 

anteriormente. Ainda neste capítulo, verificam-se alguns dos dados apontados pelos 

indicadores nacionais no que se refere à reprovação, aprovação, abandono escolar 

e qualidade de ensino, no intuito de perceber como as políticas de ciclos podem 

estar interferindo na mensuração destes índices. 

 O segundo capítulo – Os ciclos no município de São Paulo: panorama 

histórico e a nova proposta implantada em 2014 – focaliza os ciclos nesse município. 

Assim, foi realizado uma panorama histórico da implantação dos ciclos em 1992 e as 

(des)continuidades desse sistema nas administrações posteriores até o momento 

atual. Neste capítulo as características da nova proposta são destacadas, 

evidenciando como esta foi implementada e como tem se desenvolvido na rede 

municipal de São Paulo. Em uma perspectiva comparativa, é feita, ainda, uma 

análise evidenciando alguns dos pontos principais da proposta anterior e da nova 

proposta, bem como as semelhanças e antagonismos desta última com a proposta 

inicial de 1992. 

 O terceiro capítulo – Os caminhos da pesquisa: aspectos metodológicos – 

aponta como se realizou a pesquisa de campo, o cenário do estudo, o perfil dos 

participantes, as entrevistas e, ainda apresenta as categorias delimitadas para a 

análise. 

O quarto capítulo – Os impactos iniciais da reorganização e a reação dos 

professores: análise das entrevistas – discorre sobre a análise de conteúdo 

realizada a partir das entrevistas com os professores de cada ciclo e com as 

coordenadoras pedagógicos das escolas municipais em São Paulo. Foi analisada 

cada categoria delimitada à priori separadamente, e posteriormente foi realizada 

uma análise global da reação dos professores e dos impactos iniciais da reforma. 

Nas considerações finais são retomados os objetivos da pesquisa, o problema 

central levantado inicialmente, e as discussões dos capítulos relacionando com os 

resultados obtidos. 
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1 OS CICLOS NO BRASIL: LIMITES, POSSIBILIDADES E SEUS IMPACTOS  

 
 

Duas são as principais funções atribuídas à escola e aos 
professores: a exclusão do sistema de ensino dos alunos das classes 

sociais inferiores e a que definimos como socialização à 
subordinação, isto é, a transmissão ao jovem de valores compatíveis 

com o seu futuro papel de subordinado. 
(MAURÍCIO TRAGTENBERG) 

 

 
O intuito deste capítulo é fazer uma discussão inicial sobre o que são os 

ciclos escolares, refletindo sobre como surgiram, seus objetivos, a necessidade de 

sua implantação, assim como sobre as contribuições, dificuldades e desafios que as 

escolas e seus atores têm enfrentado.  

As pesquisas de Barreto e Mitrulis (1999) e de Palma Filho; Alves e Duran 

(2012) foram fundamentais para compreender a origem dos ciclos no Brasil e os 

estudos de Paro (2001), Freitas (2003), Mainardes (2007; 2009), Bahia (2012) e 

Souza (1998; 2004; 2017), entre outros, contribuíram para a discussão sobre alguns 

aspectos que emergem destas políticas e seu desenvolvimento ao longo dos anos. 

 
1.1 A ORIGEM DOS CICLOS NO BRASIL 

 
É importante ressaltar que nenhuma política pública é a-histórica, uma vez 

que ela resulta de todo um contexto anterior que não pode ser desconsiderado. 

Sendo assim, para compreender a implantação dos ciclos e mudanças advindas 

deste sistema no funcionamento da escola, faz-se necessário retomar, ainda que 

brevemente, o processo histórico de sua origem. 

As questões voltadas à democratização da escola no Brasil vêm desde as 

décadas de 1920 e 1930 a partir da justificativa do alto índice de analfabetismo 

constatada nesse período (SOUZA, 2004). Dirigentes de ensino e educadores já “[...] 

reconheciam o fraco desempenho da escola brasileira e a gravidade da situação”. 

(BARRETO; MITRULIS, 1999, p. 29) 

Nesse cenário, em 1921, foi recomendada pelo diretor geral de ensino do 

estado de São Paulo, Oscar Thompson, a “promoção em massa”, com o objetivo de 

diminuir os elevados índices de reprovação e resolver o problema de falta de vagas 

na escola (MAINARDES, 2007), porém até a metade desse século a situação se 

manteve inalterada. 
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Barreto e Mitrulis (1999) salientam que entre 1940 a 1980, o índice de 

repetência no Brasil oscilava entre 60% a 50% nas passagens da 1ª para 2ª série do 

ensino fundamental, o que dificultava a acessibilidade à escola e denunciava a 

emergência de uma reformulação educacional. Nesta perspectiva, já se tinha claro a 

seletividade do sistema, problema que dificultava o desenvolvimento do país. Assim, 

iniciou-se a discussão em prol da promoção automática, inclusive o presidente 

Juscelino Kubitscheck, em 1956, pronunciava-se a favor desta medida. 

Dados de 1954, relativos à população de crianças na faixa de 7 a 10 
anos e à matrícula escolar nas quatro séries da escola primária, 
autorizavam a afirmar que, na ausência de reprovações, ou seja, se 
se adotasse a matrícula por idade cronológica, o sistema paulista já 
apresentava um quadro de vagas escolares que excedia as 
necessidades do estado. (BARRETO; MITRULIS, 1999, p.29) 

 

O pressuposto para a implantação da promoção automática na década de 

1950, segundo Mainardes (2007), justificava-se no sentido de: 

 

 Reduzir as taxas de reprovação e o desperdício de recursos 
financeiros. 

 Aumentar o número de vagas na escola. 

 Estabelecer um padrão de organização escolar mais moderno, 
utilizado em países mais desenvolvidos. (p. 55) 

 

Além disso, se discutia que a retenção trazia outros inconvenientes, como 

diminuição da autoestima do aluno, desgosto da família, desestímulo a 

aprendizagem, sendo inútil e produzindo consequências catastróficas. Este 

pensamento ainda permeia os discursos contrários às políticas de reprovação até o 

momento atual, como se observa no posicionamento do Ministério da Educação – 

MEC: 

Há muitos anos, diferentes estudos têm mostrado que a repetência 
não é o melhor caminho para assegurar que os alunos aprendam. Ao 
contrário, a repetência, além de desconsiderar o que o aluno já 
aprendeu, geralmente não lhe oferece oportunidade de superar as 
dificuldades que apresentava e termina por desinteressá-lo dos 
estudos ainda mais, aumentando a probabilidade de que repita 
novamente aquela série e contribuindo para baixar a sua autoestima. 
(BRASIL, 2013, p. 121) 

 

Portanto, baseados em ideias de países desenvolvidos, tentando adaptar 

medidas de correção de fluxo à realidade brasileira, defendia-se que a promoção 
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automática poderia ser uma possibilidade para garantir melhor eficácia ao sistema 

brasileiro de ensino, além de economizar recursos financeiros, desperdiçados com a 

reprovação. Essa também era a recomendação da UNESCO na década de 1950, 

órgão que demonstrava com seus estudos que “[...] 30% de reprovações 

acarretavam um acréscimo de 43% no orçamento dos sistemas de ensino”. 

(BARRETO; MITRULIS, 1999, p. 29) 

A seletividade do sistema se fazia presente nas décadas de 1950 e 1960 

também por meio de dois pontos de estrangulamento: o Exame de Admissão ao 

Ensino Médio e a “jubilação” dos alunos retidos mais de dois anos na mesma série. 

Deste modo, a educação continuava não sendo para todos e as taxas de 

analfabetismo permaneciam altas. Mesmo com a expansão da rede pública de 

ensino, em meados de 1960 a 1970, mais da metade das crianças com sete anos de 

idade ainda não tinha acesso à escola. (SOUZA, 2004) 

Nesse contexto, algumas experiências pioneiras de políticas de não retenção 

começaram a surgir. Em 1958, o Rio Grande do Sul adotou as classes de 

recuperação, nas quais as crianças poderiam continuar a escolarização no seu 

próprio ritmo, caso não conseguissem acompanhar suas classes de origem 

(BARRETO; MITRULIS,1999). Em 1955, o Estado de São Paulo implantou o “Grupo 

Escolar Experimental”, em substituição à Escola de Aplicação ao Ar Livre D. Pedro I 

no bairro da Lapa, com o objetivo de constituir uma escola modelo para a 

experimentação de novas técnicas educacionais, “[...] além de servir como campo de 

prática, observação e experiência para alunos das Faculdades de Filosofia, Ciências 

e Letras, de Institutos de Educação e cursos de Magistério” (PASSOS; FERREIRA; 

MATTE, s/d, p. 4). Em 1963, no Distrito Federal, o ensino primário foi dividido em 

três fases, o aluno passava da primeira para segunda fase quando estivesse 

alfabetizado. O Sistema de “Organização em níveis” foi adotado no final dos anos 

1960 em Pernambuco e no Estado de São Paulo, eliminando a reprovação em 

algumas das séries iniciais. (MAINARDES, 2007) 

A experiência inovadora mais duradoura foi a de Santa Catarina, que ocorreu 

de 1970 a 1984 com o sistema de avanços progressivos, adotando uma avaliação 

contínua dos alunos, os quais poderiam ser reprovados somente na 4ª e 8ª séries, 

mas deveriam ser encaminhados a classes de aceleração. Este modelo sofreu 

críticas com argumentos que se assemelham aos discutidos nos momentos atuais 

em relação à progressão continuada. 
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Estudos realizados em 1983 sobre o sistema de avanços 
progressivos no estado foram extremamente críticos em relação à 
experiência, centrando os argumentos no fato de que ela teria 
provocado o aligeiramento do ensino para as classes populares em 
decorrência do preparo insuficiente dos professores, das classes 
numerosas, da falta de materiais didáticos que permitissem 
abordagens mais individualizadas no ensino e da ausência de um 
eficiente serviço de apoio pedagógico às escolas, que nunca foi 
oferecido nas condições e dimensões necessárias. (BARRETO; 
MITRULIS, 1999, p. 36) 

 

 Estes elementos, somados à forma autoritária com que estes modelos foram 

implantados, são algumas das justificativas do porquê de estas experiências terem 

sido de curta duração. 

 A década de 1980 foi marcada por importantes medidas de reestruturações 

escolares, como a implantação do Ciclo Básico – CB – no Estado de São Paulo, 

Minas Gerais e Paraná. Palma Filho; Alves e Duran (2012) explicam que “O ponto 

principal da reorganização incidiu sobre as séries iniciais, agrupando-as em um 

único ciclo de estudos” (p. 173). Vale ressaltar que esta foi a primeira vez que o 

termo “ciclo” foi utilizado, embora a proposta do CB se assemelhasse ao “Bloco 

único” implantado no Rio de Janeiro de 1979 a 1984, expandindo-se posteriormente 

para outros estados. 

Segundo Bahia (2012), o Ciclo Básico foi instituído no estado de São Paulo 

em 1983 como forma de combater o fracasso escolar, revertendo os índices de 

retenção e evasão, que giravam em torno de 40% em São Paulo, mas, além disso, 

mostrou-se como um sistema diferenciado de capacitação e atualização de 

professores. A autora ressalta que neste modelo houve “[...] a tentativa de abertura 

de diálogo e discussão com os professores da rede de ensino porque, conforme 

estes, o governo anterior propunha reformas de cima para baixo, sem consulta às 

bases” (p. 39), o que corrobora a justificativa anterior sobre o fracasso dos modelos 

até então implantados. O processo de dar voz aos professores e a oportunização de 

tempo e ações para a assimilação dos fundamentos que estavam alterando as 

práticas alfabetizadoras contribuiu para a diminuição da resistência em relação à 

proposta.  

 Em 1985, iniciou-se a discussão na rede estadual de São Paulo sobre a 

reestruturação de todo o Ensino Fundamental, baseada em diagnósticos curriculares 

que destacavam alguns elementos, como: a desconsideração das características do 

meio cultural dos alunos nos currículos; a transposição de modelos curriculares 
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estrangeiros causando alheamento; a forma mecanizada, segmentada e estanque 

de como os currículos eram desenvolvidos; a falta de discussão dos critérios de 

avaliação; a reprovação como forma de castigo; e por fim, a discriminação das 

camadas populares. (PALMA FILHO; ALVES; DURAN, 2012) 

 Apesar do intenso esforço de se superar o caráter fragmentário das séries, a 

reestruturação de todo o Ensino Fundamental só aconteceu no estado de São Paulo 

em 1998, com o regime de progressão continuada, modelo que permanece até os 

dias atuais e vem sendo bastante criticado pela comunidade escolar. 

 No município de São Paulo, a reorganização se iniciou antes do Estado, em 

1992, na gestão de Luiza Erundina. O próximo capítulo amplia a discussão sobre 

como foi esse processo de implantação e as mudanças ocorridas durante os anos 

seguintes até as mais recentes em 2014, foco principal desta pesquisa. 

 

1.2 CICLOS DE FORMAÇÃO, CICLOS DE APRENDIZAGEM E PROGRESSÃO 
CONTINUADA 
 

Retomado brevemente o histórico da origem dos ciclos, cabe destacar que 

dentre as políticas de ciclos existentes nas diversas regiões em que foram 

implementadas, há diferentes nomenclaturas, maneiras de organização, 

conceituação e modalidades. Mainardes (2009) explica que estas apresentam 

semelhanças e diferenças entre si e vão sendo modificadas pelas redes de ensino 

conforme surge a necessidade de ajustes, seja para atender melhor às realidades 

das escolas ou por mudanças ocorridas no governo. O autor aponta algumas dessas 

nomenclaturas: 

 

- Ciclos de Aprendizagem; 
- Ciclos de Formação (ou Formação Humana); 
- Regime de progressão Continuada; 
- Bloco Inicial de Alfabetização (Distrito Federal, Florianópolis, 
Dourados - MS); 
- Ciclo Inicial do Ensino Fundamental (Rio Branco); 
- Ciclo Inicial de Alfabetização e Ciclo Complementar de 
Alfabetização (Rede Estadual de MG, algumas redes municipais de 
MG); 
- Ciclos de Ensino Fundamental (Niterói – RJ); 
- Ciclo Básico (Rede Estadual do Amazonas); 
- Ciclo Básico de Alfabetização (Rede Estadual do Paraná – apenas 
primeiros anos); 
- Organização em Ciclos (Ribeirão Preto - SP).  (p. 52, parênteses do 
autor) 
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Entre estas nomenclaturas, esta pesquisa enfatiza os ciclos de aprendizagem 

e a progressão continuada, adotados na rede municipal de São Paulo e, também, os 

ciclos de formação, por apresentarem uma proposta diferenciada deste sistema. 

Segundo Mainardes (2007), há diferenças entre os ciclos de aprendizagem e 

os ciclos de formação. No primeiro a organização dos grupos e a promoção dos 

alunos é realizada de acordo com a idade e estes podem reprovar ao final de cada 

ciclo, caso não tenham atingido os objetivos propostos; já nos ciclos de formação, a 

organização baseia-se nos ciclos de desenvolvimento humano (infância, puberdade 

e adolescência) e não há reprovação ao longo do Ensino Fundamental. Nos ciclos 

de aprendizagem as mudanças não são tão radicais em relação ao currículo, 

avaliação e metodologia, diferente dos ciclos de formação que propõem uma 

reestruturação curricular profunda. 

Como exemplos de ciclos de formação cabe citar a experiência de Belo 

Horizonte, pautada em projetos de trabalho, a Escola Plural, e a de Porto Alegre, 

organizada em complexos temáticos, a Escola Cidadã.  

A Escola Plural foi implantada de 1993 a 1996 com o objetivo de romper com 

a lógica elitista e produzir uma escola pública de qualidade. Assim, foi desenhada 

partindo do princípio “Todos são capazes de aprender, uns são mais rápidos, outros 

mais lentos, mas todos aprendem”, buscando respeitar o ritmo de aprendizagem de 

cada aluno garantindo a permanência de todos na escola. (MIRANDA, 2007) 

O programa da Escola Plural centra-se em quatro grandes núcleos. O 

primeiro baseia-se nos eixos norteadores da proposta: escola como espaço e tempo 

de vivência e produção cultural; socialização adequada a cada idade sem 

interrupção; intervenção coletiva mais radical; e nova identidade de escola, entre 

outros. O segundo núcleo cuida da reorganização dos tempos escolares, dividindo a 

escola em três ciclos: Infância (alunos de seis a nove anos de idade), Pré-

adolescência (nove a doze anos) e Adolescência (doze a quatorze anos). O terceiro 

núcleo está relacionado aos processos de formação plural, nos quais as práticas de 

cópia e de memorização são substituídas por um conhecimento global que 

contemple as várias dimensões humanas de forma concreta e participativa, por meio 

de projetos de intervenção pedagógica. O quarto núcleo procura ressignificar a 

avaliação, a qual de classificatória passa para uma avaliação mais qualitativa, 

formativa e contínua. É importante ressaltar que o intuito da avaliação não é 

reprovar o aluno ao final do ciclo, mas isso pode acontecer por um ano, em caráter 
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excepcional, se este não obtiver um desenvolvimento equilibrado dentro de seu 

grupo de referência. (MIRANDA, 2007) 

Apesar de ser uma proposta progressista, com prioridade nas vivências 

socioculturais, a Escola Plural já sofreu críticas, como a inadequação do treinamento 

ministrado aos professores e a implantação simultânea das mudanças em todas as 

escolas, porém estas não desqualificam as contribuições dessa experiência 

educacional para uma proposta de escola mais democrática. 

A Escola Cidadã, implantada de forma gradual em Porto Alegre, aproxima-se 

da ideia da Escola Plural, pois se organiza também em fases do desenvolvimento 

humano. Nesse modelo a aprendizagem é encarada como um direito a cidadania e 

os professores formam um coletivo por ciclos, compartilhando a responsabilidade 

pelo desenvolvimento dos alunos. Segundo Fetzner (2009), os princípios 

orientadores deste modelo foram construídos em 1994 na Constituinte Escolar, na 

qual foi definida a orientação da proposta em relação à gestão democrática, ao 

currículo escolar, à avaliação e aos princípios de convivência na escola. A autora 

também destaca as principais características deste projeto que são “[...] a 

participação das escolas na escolha por implementar a proposta; a orientação da 

organização do ensino em complexos temáticos, por meio da pesquisa 

socioantropológica e, em especial, a pouca resistência geral à proposta". (p. 61) 

Vale salientar este último elemento, pois na maioria dos municípios em que os 

ciclos foram implantados houve resistência dos professores por diversas razões, 

como já mencionado nesta pesquisa. Em Porto Alegre, a justificativa para a fácil 

adesão, de acordo com Fetzner (2009), pode estar relacionada aos vários 

movimentos de participação popular, oportunizados pela administração, como “[...] 

Orçamento Participativo, Congresso Constituinte Escolar, Conselhos Escolares, da 

interlocução direta entre secretaria e escola durante o processo de implementação 

do projeto e pela criação de processos de participação na organização do currículo 

da escola”. (p. 61) 

Arroyo (1999) se posiciona a favor dos ciclos de formação, distinguindo que a 

organização de ciclos que está sendo implantada em muitas redes reforça a lógica 

seriada e existe como uma simples receita de correção de fluxo, na qual a 

concepção do professor mais pode ser deformada do que formada. Já os ciclos de 

formação, para o autor, são mais do que isso. 
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É uma procura, nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e 
espaços, os saberes, as experiências de socialização da maneira 
mais respeitosa para com as temporalidades do desenvolvimento 
humano. Desenvolver os educandos na especificidade de seus 
tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da juventude ou da vida 
adulta. (p. 158) 
 

A primeira experiência com ciclos de aprendizagem estendidos para todo o 

Ensino Fundamental ocorreu no município de São Paulo, em 1992, na administração 

do Partido dos Trabalhadores. Nos ciclos de aprendizagem os anos de escolaridade 

são divididos em ciclos plurianuais, que podem ser estruturados em dois ou mais 

anos.  Mainardes (2009) pontua os principais aspectos desta modalidade: 

 

a) A organização da escolaridade em Ciclos de Aprendizagem é 
considerada uma alternativa para se enfrentar o fracasso escolar, 
bem como para a construção de uma escola de qualidade, que 
garanta a aprendizagem dos alunos, por meio da progressão das 
aprendizagens; 
b) A progressão das aprendizagens é facilitada quando: os objetivos 
de final de ciclo estão claramente definidos, pelo uso da pedagogia 
diferenciada, pela avaliação formativa e pelo trabalho coletivo 
(trabalho em equipe) dos professores de um mesmo ciclo; 
c) A organização em Ciclos de Aprendizagem plurianuais permite a 
continuidade da aprendizagem e uma maior flexibilidade quanto ao 
atendimento diferenciado dos alunos. (p. 58-59, parênteses do autor) 

 

O autor ressalta também que, no Brasil, as redes que seguem este sistema 

têm adotado uma ruptura apenas parcial com a reprovação, visto que os alunos 

podem ser retidos ao final do ciclo, caso não tenham atingido satisfatoriamente os 

objetivos determinados. Este modelo propõe que isso seja definido por meio de uma 

avaliação formativa e um atendimento aos diferentes níveis e ritmos de 

aprendizagem. 

A partir de 1998 muitas redes de ensino ampliaram ou começaram a implantar 

o regime de progressão continuada considerando a possibilidade da adoção deste 

regime previsto no segundo parágrafo do artigo 32 da Lei n. 9.394/96, citado 

anteriormente na Introdução deste trabalho. 

Bahia (2012) aponta que a Deliberação CEE nº 09/97 previa que, no Estado 

de São Paulo, a implantação deste regime deveria assegurar: 

 

 avaliação institucional (interna e externa); 

 avaliação da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a 
uma avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de 
modo a permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo; 
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 atividades de reforço e de recuperação paralela e contínuas ao 
longo do processo e, se necessário, ao final do ciclo ou nível; 

 meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de 
avanço, de reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de 
estudos; 

 indicadores de desempenho; 

 controle de frequência dos alunos; 

 contínua melhoria do ensino; 

 forma de implantação, implementação e avaliação do projeto; 

 dispositivos regimentais adequados; 

 articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao logo 
do processo, fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre 
frequência e aproveitamento escolar. (p. 52) 

 

No entanto, tais aspectos não têm sido considerados em sua totalidade no 

cenário educacional atual. Bahia (2012) observa que há “[...] uma distância entre 

essas intenções e o que efetivamente ocorre no cotidiano escolar” (p. 54). O que 

tem se observado, ainda segundo a autora, é um rebaixamento do ensino, pois as 

condições e equipamentos disponíveis nas redes de ensino não têm favorecido o 

trabalho de acordo com os princípios deste regime.  

Nesse sentido, é possível afirmar que a progressão continuada é uma 

questão ainda muito polêmica na atualidade e divide opiniões. Mainardes (2007) 

considera o regime de progressão continuada como um sistema de organização em 

ciclos, embora explicite que há diferenças entres os mesmos. Arroyo (1999) 

diferencia os ciclos de desenvolvimento humano dos ciclos de progressão 

continuada, afirmando que este último não passa de um amontoado de séries. 

Palma Filho; Alves e Duran (2012) ressaltam que os ciclos e a progressão 

continuada são dois procedimentos de organização de ensino que não têm o mesmo 

significado, mas podem evitar rupturas no processo de escolaridade básica.  

Por sua vez, Freitas (2003) nem considera o sistema de progressão 

continuada como uma proposta ciclada. Quando este autor discute sobre a 

organização da escola por ciclos, deixa claro que está se referindo aos ciclos de 

formação, os quais, a seu ver, são propostas progressistas por se basearem em 

experiências socialmente significativas, que exigem uma redefinição dos tempos e 

espaços escolares. Esse tipo de proposta, afirma o autor, se difere da progressão 

continuada, que está relacionada à concepção conservadora-liberal e se trata de 

uma reforma instrumental, destinada a viabilizar o fluxo de alunos e tentar melhorar 
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sua aprendizagem com medidas de apoio. Por essa razão o autor não os considera 

como sistema de ciclos e nem como um avanço na educação. 

Cabe destacar que Freitas (2003) compara os ciclos de formação com o 

regime de progressão continuada, porém não cita em seus textos os ciclos de 

aprendizagem. Isso pode se dar devido ao fato de que muitas redes que 

implantaram inicialmente esse sistema, como o município de São Paulo, 

posteriormente adotaram a progressão continuada. Já Mainardes (2007), ao discutir 

sobre as experiências progressistas de organização da escola, engloba tanto os 

ciclos de formação quanto os ciclos de aprendizagem, distinguindo-os do regime de 

progressão continuada, que considera também uma política conservadora pelo 

modo como tem sido desenvolvida. Este demonstra ter uma visão mais otimista ao 

afirmar que as características deste regime poderiam ser alteradas, se houvesse 

mudanças no discurso e no processo de implementação. 

É importante ressaltar também que, apesar do sistema de progressão 

continuada ter gerado o discurso da promoção automática, existe uma diferenciação 

entre os dois termos. A ideia central da progressão continuada nos sistemas de 

ciclos é de dispor mais tempo no processo de ensino aprendizagem para que o 

aluno possa se desenvolver; já a expressão “promoção automática” sugere uma 

aprovação sem preocupação com a aprendizagem do aluno, somente com o intuito 

de diminuir índices. Bahia (2012) acrescenta: 

 

Entender que esse sistema não prega a promoção automática nem o 
rebaixamento do ensino não tem sido tarefa fácil. Equívocos em 
relação à essência desta proposta, que é a de promover 
aprendizagens significativas por meio de vários instrumentos e ações 
organizadas, vêm promovendo atitudes de descrença em relação à 
eficácia deste sistema de avaliação, até porque outros fatores 
contribuem também para o desacreditar deste. (p. 52-53) 
 

Para que a progressão continuada não se transforme em promoção 

automática a intervenção do professor é fundamental. Palma Filho; Alves e Duran 

(2012) salientam esta questão quando afirmam: 

 

[...] no caso dos ciclos e da progressão continuada, não se deve ter 
como horizonte abandonar os processos avaliativos ou adotar a 
promoção automática descomprometida do aluno. [...] não se pode 
dispensar a intervenção pedagógica do professor, pois isto é 
incoerente num contexto de educação intencional, como o é a 
educação formal. Nada justifica a não intervenção do professor. 
(p.181) 
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No estado de São Paulo, a expressão “promoção automática” encontra-se 

bastante difundida devido às criticas de como o sistema de ciclos tem se 

desenvolvido no interior das escolas. Assim, cabe refletir sobre as contribuições, 

dificuldades e desafios que emergem destas políticas. 

 

1.3 CICLOS X SERIAÇÃO  

 

Conforme as pesquisas já realizadas sobre as políticas de ciclos, desde a sua 

implantação, mais efetivamente a partir dos anos 1990, há dificuldades, contradições 

e problemas que emergem neste regime, mas não se pode negar os aspectos 

positivos encontrados nessas políticas, como se demonstra a seguir. 

 

1.3.1 Contribuições dos Ciclos 

Mainardes (2009) aponta inúmeras vantagens decorrentes da organização em 

ciclos na educação, com destaque para a ruptura total ou parcial da reprovação. 

Esta medida oportuniza mais tempo de aprendizagem aos alunos, que podem, 

dessa forma, permanecer na escola, independentemente de seu nível econômico e 

receber um apoio mais apropriado para que avancem no processo de aprendizagem 

juntamente com outras crianças da mesma faixa etária, que têm os mesmos 

interesses e características. Assim, esse sistema é mais adequado para a classe 

trabalhadora, uma vez que cria condições para a continuidade da aprendizagem por 

meio de uma reestruturação do currículo e de uma avaliação diagnóstica e 

formativa, ao invés da classificatória, presente na escola seriada. O autor pontua 

também que a escola ciclada cria novas necessidades de investimento em 

educação, como formação para os professores, oferta de estudos complementares, 

aquisição de materiais pedagógicos, entre outras, e afirma que “tais investimentos 

podem conduzir a avanços nas condições materiais das escolas e na condição do 

trabalho dos professores” (p. 68). Entretanto, quando estas ações não ocorrem, 

abre-se espaço para a resistência e a dificuldade de aceitação dos ciclos, em 

detrimento do sucesso desse sistema. 

Redua (2003) concorda com estas contribuições, ressaltando que, quando se 

fala em ciclos, dois aspectos ganham mais ênfase: um é a desseriação, que consiste 

na “[...] possibilidade de organização da aprendizagem em tempos mais longos do 
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que um ano letivo” (p. 18), o outro é a questão do fim ou diminuição da 

reprovação/aprovação, que sugere uma “[...] avaliação final que pune o aluno pelo 

não aprendizado e o obriga a repetir a série, independentemente do que aprendeu 

no ano letivo” (p.18), o que pode desestimular o aluno a frequentar a escola por 

deixar de acreditar em suas capacidades intelectuais. Sobre o primeiro aspecto, 

Souza (2004) acrescenta:  

 

Essas reformas educacionais procuram desenvolver um novo modelo 
temporal que hipoteticamente responderia de forma mais eficiente ao 
tempo necessário para o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem do aluno [...]. (p. 59) 

  
 

Em relação ao segundo aspecto, vários estudos apontam que a reprovação 

não é a solução para os problemas de aprendizagem existentes na escola, pelo 

contrário, ela supõe uma ruptura no processo de desenvolvimento do aluno. A 

escola seriada, pautada pelo pressuposto de que todos devem aprender os 

conteúdos determinados no mesmo período de tempo – que seria de um ano, senão 

devem repetir a série e rever o que já foi estudado novamente –, desconsidera a 

construção do aluno e sua individualidade. Sendo assim, o princípio predominante 

neste tipo de organização é o da seletividade, não da democracia. Nas diretrizes 

curriculares, o MEC enfatiza que “[...] o combate à repetência não pode significar 

descompromisso com o ensino e a aprendizagem”. (BRASIL, 2013, p. 121) 

 Bahia (2012) salienta que isso é realmente um perigo, porque no intuito de se 

minimizar o estigma do fracasso para não afetar a autoestima, reconhecem-se os 

avanços dos alunos, porém isso não é suficiente para corrigir a defasagem que 

muitos apresentam.  

Nesse sentido, é possível afirmar que algumas das vantagens vindas dos 

ciclos, se não forem bem pensadas, implantadas e executadas podem se 

transformar em dificuldades, por isso os ciclos podem ser potencialmente 

problemáticos.  

 

1.3.2 Dificuldades Referentes aos Ciclos  

 

Segundo Souza (2004) o nó górdio deste modelo, especialmente no Ensino 

Fundamental no Estado de São Paulo, objeto de sua pesquisa, é que “[...] a ideia da 
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terminalidade pela seletividade de cada série deve ser substituída pela ideia de 

continuidade durante o período da duração de cada ciclo” (p. 58). Nota-se que em 

muitos casos esta continuidade não acontece na prática, como é apontado por 

Mainardes (2009): 

 

Embora uma das justificativas para a implantação dos ciclos seja a 
possibilidade de se manter a continuidade do processo de 
aprendizagem, sem interrupções (causadas pela reprovação), isso 
nem sempre é garantido. As pesquisas indicam que, em muitos 
casos, os diferentes níveis e necessidades de aprendizagem não são 
devidamente atendidos nas escolas. As turmas são bastante 
heterogêneas e as situações de ensino, geralmente, são uniformes e 
baseadas no nível de domínio dos alunos de desempenho médio. (p. 
70, parênteses do autor) 
 

Observa-se que na proposta de ciclos a heterogeneidade não é vista de forma 

negativa, pois faz parte da dinâmica da vida humana (MAINARDES, 2009). Os 

diferentes níveis de aprendizagem podem contribuir para a troca de saberes entre os 

alunos e permitem uma construção mútua, porém é necessário que o professor 

tenha um olhar diferenciado formando as parcerias a partir dos diferentes níveis e 

propondo desafios diversos para que todos avancem. Isto pode se configurar em 

uma dificuldade, seja pelo currículo rígido que prevê o ensino de determinados 

conteúdos a cada ano letivo, seja pela própria resistência dos professores, cujas “[...] 

identidades e crenças normalmente estão relacionadas ao sistema seriado” 

(MAINARDES, 2007, p. 16). Assim, é possível perceber que a seriação está 

presente no interior dos ciclos e, para uma grande parte dos docentes, o que mudou 

realmente foi a impossibilidade da reprovação simplesmente por uma correção de 

fluxo, gerando críticas e conflitos que se afastam da ideia central de formação 

humana dos ciclos e geram a nomenclatura “promoção automática”. 

Em relação à reação dos professores, Souza (1998) destaca que estas 

podem se apresentar de três formas “[...] a primeira, de aceitação das mudanças 

propostas; a segunda, de não aceitação explícita e a terceira, de não aceitação 

silenciosa” (p.121), sendo que as duas últimas podem se desdobrar em um 

hiperconformismo2, gerando uma resistência declarada ou camuflada. 

Uma das razões da resistência dos professores apontada por Arroyo (1999) é 

que muitas vezes as políticas públicas desconsideram a história e saberes dos 

                                                           
2
 Souza (2004) se refere a uma expressão usada por Patto (1996) que significa uma total apatia 

frente às mudanças. 



36 
 

professores, julgando que estes podem mudar sua prática a cada reforma. Segundo 

Bahia (2012), quando estes não são consultados em relação ao trabalho que vinham 

desenvolvendo, suas necessidades ou expectativas não se sentem respeitados 

enquanto profissionais. Mainardes (2009) concorda com esta posição quando 

afirma: 

 

Os professores têm suas histórias, suas concepções, crenças, 
modos de ensinar e não se apropriam do discurso dominante (e que 
oscila de tempos em tempos, de acordo com as arquiteturas político-
partidárias e ideológicas) por uma adesão pura e simples. (p. 79, 
parênteses do autor) 

 

Há de se considerar que uma mudança drástica gera um tempo de 

assimilação, aceitação e rompimento de paradigmas, por isso não pode ser 

implantada em “um só golpe” e sem participação da comunidade, como ocorreu no 

Estado de São Paulo, em 1998, conforme pesquisa de Souza (2004). Para este 

autor, quando novas reformas são implantadas há um choque entre as práticas já 

consolidadas e a necessidade de se adequar aos novos modelos de avaliação e 

relações de ensino-aprendizagem característicos dos ciclos. A esse respeito, Bahia 

(2012) acrescenta: “Parece ingênuo supor que seja tranquilo alterar práticas, 

concepções e valores educacionais por meio de projetos governamentais”. (p. 64) 

Além disso, ressalta-se que quando as políticas públicas na Educação são 

impostas de cima para baixo, sem considerar a opinião dos maiores envolvidos e 

interessados na melhoria do ensino – os professores e pais – a probabilidade de o 

modelo fracassar aumenta. Como mencionado, Freitas (2003) esclarece que quando 

perdermos os professores há um impacto direto no processo de ensino-

aprendizagem e quando perdermos os pais, não vai haver uma apreciação em 

relação aos ciclos e eles vão continuar vendo a escola como local para aprender 

somente Português e Matemática. 

Destaca-se, assim, a importância de uma formação continuada consistente e 

aprofundada para os professores, uma vez que a falta desta pode levar a uma visão 

limitada da amplitude do contexto escolar e de seus problemas estruturais, e gerar a 

concepção de que o fracasso do aluno está diretamente relacionado aos ciclos, 

ocasionando um descrédito nestes.  

É preciso pontuar que os fracassos da escola geralmente recaem sobre os 

professores. Medidas governamentais são implantadas revestidas de um discurso 
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de democratização e de qualidade de ensino quando, na verdade, estão 

responsabilizando os docentes pelo sucesso/insucesso dos alunos e destas 

medidas, sem que lhes sejam oferecidas condições dignas de trabalho e de 

formação (BAHIA, 2012). Sobre isso, Freitas (2003) pondera que é importante 

reconhecer que os maiores problemas da escola têm origem histórico-social, “[...] 

não podemos ingenuamente afirmar que a forma que a escola assumiu na 

sociedade capitalista esteja voltada para ensinar tudo a todos” (p. 18), 

desconsiderando que a hierarquia econômica afeta a constituição das hierarquias 

escolares. 

 
O papel da escola é o de “ensinar com qualidade todos os alunos”- 
sabedora de que não está isolada e de que os acontecimentos e a 
forma como a sociedade está organizada ao redor dela afetam o 
cumprimento deste papel. (FREITAS, 2003, p.17, grifos meus) 

 

Sendo assim, há de se levar em conta a lógica da submissão na qual a escola 

está inserida, “treinando” os alunos para ocupar uma posição no mercado de 

trabalho de acordo com sua classe social, de modo a instruí-los a se submeter aos 

tempos e às autoridades da escola sem questionamentos. Em alguns momentos 

eles podem até ser convidados a participar de forma representativa, mas sem que 

lhes seja dada voz e autonomia para tomar as decisões e organizar sua própria vida 

escolar de fato. Freitas (2003) reforça essa questão quando explica: 

 

A sofisticação das formas de controle da escola, em nossa 
sociedade, percebe que, ainda que o aluno permaneça na escola 
sem aprender Português e Matemática, há o ganho com o 
cumprimento da outra lógica – a da incorporação de práticas de 
submissão. (p. 38) 

 

Desse modo, o papel do professor é fundamental, porém por diversas razões, 

algumas já apontadas, nota-se uma desesperança em muitos professores, o que 

pode se configurar em uma outra dificuldade para que o ideário dos ciclos se 

concretize. 

Aflige-nos observarmos um certo imobilismo, ou conformismo, na 
postura de alguns profissionais, que parecem cansados, 
desencantados, pessimistas e que não crêem mais nas 
possibilidades concretas de uma atuação mais política e socialmente 
comprometida. (BAHIA, 2012, p. 69) 
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Uns dos fatores que desestimula os educadores e acaba gerando resistência 

às propostas é a questão da descontinuidade dos trabalhos de uma gestão para a 

outra, em que muito do que se construiu é desconsiderado. Isso “[...] promove um 

período de desorientação e desorganização nas escolas, [...] gerando normalmente 

uma suspensão do envolvimento dos professores em ações que estavam sendo 

implementadas” (ibid., p. 55), como aconteceu no município de São Paulo após a 

implantação dos ciclos. 

Apesar das dificuldades, os ciclos demonstram estar tocando em contradições 

importantes, haja vista todos os conflitos que têm gerado, pois contraria a lógica 

excludente e seletiva da escola e da avaliação, o que significa um grande motivo 

para a permanência desta forma de organização. 

Nesse cenário, é possível reconhecer que inúmeros são os desafios para o 

sucesso das políticas de ciclos. Alguns deles são apontados a seguir. 

 

1.3.3 Desafios da Organização em Ciclos 

 

Um dos grandes desafios na implantação dos ciclos é a reorganização efetiva 

do currículo, que busque, efetivamente, alterar os tempos e espaços na escola e 

considere que é preciso tomar cuidado para não “[...] cair no extremo da 

configuração de um currículo técnico, prescritivo e centralizado” (MAINARDES, 

2009, p. 75). Conforme este autor, as mudanças curriculares envolvem uma série de 

medidas complexas, como a revisão acerca do papel da escola e do conhecimento; 

a definição do modelo a ser adotado em relação às áreas de conhecimento, aos 

projetos e às metodologias variadas, que atendam às necessidades individuais dos 

alunos; o estabelecimento dos conhecimentos a serem privilegiados em cada ciclo; e 

uma articulação entre o currículo, a metodologia e a avaliação. 

As diretrizes curriculares exprimem que a prioridade das ações deve ser 

atender as necessidades dos alunos. 

Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere à Lei 
nº 9.394/96 serão compreendidos como tempos e espaços 
interdependentes e articulados entre si, ao longo dos 9 (nove) anos. 
Ao empenhar-se em garantir aos alunos uma educação de 
qualidade, todas as atividades da escola e a sua gestão deverão 
estar articuladas com esse propósito. O processo de enturmação dos 
alunos, a distribuição de turmas por professor, as decisões sobre o 
currículo, a escolha dos livros didáticos, a ocupação do espaço, a 
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definição dos horários e outras tarefas administrativas e/ou 
pedagógicas precisam priorizar o atendimento aos interesses e 
necessidades dos alunos. (BRASIL, 2013, p.117, grifos meus) 

 

Cabe destacar o desafio de articular a comunidade escolar entre si na 

construção coletiva da política de ciclos e dos aspectos avaliativos. Para tanto, 

Mainardes (2009) sugere o uso de espaços de participação e canais de discussão 

livres de coerção. É importante que a articulação aconteça na escola também entre 

as diferentes áreas do conhecimento, pois para que a continuidade da 

aprendizagem aconteça é necessária a interação entre os professores das 

diferentes disciplinas ou etapas do ciclo, organizando um currículo integrado. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 

(BRASIL, 2013) apontam essa necessidade de superar o caráter fragmentário das 

áreas, favorecendo a participação de alunos com diferentes habilidades, interesses 

e experiências de vida, tornando, assim, mais significativos os conhecimentos. 

Sem essa articulação não é possível romper com a fragmentação presente na 

seriação, porém, para que aconteça, é preciso que os professores tenham tempo de 

planejamento e melhores condições de trabalho. Além disso, é necessário investir 

na infraestrutura, materiais e formação dos professores, como já mencionado. 

 

A implementação de políticas de ciclos – quando feita de forma 
cuidadosa e responsável – demanda investimento na infraestrutura 
das escolas (mais espaços, mais professores, estratégias de suporte 
aos alunos, um número menor de alunos nas salas de aula), bem 
como melhorias relacionadas às condições de trabalho docente: 
formação permanente, tempo para estudo e planejamento etc. 
(MAINARDES, 2009, p. 88, grifos do autor) 

 

Outro desafio que merece ser destacado é o intuito dos ciclos de aproximar a 

escola da vida real, a qual por muitas vezes fica presa a conteúdos que destoam da 

realidade dos alunos e por isso o interesse e a função social se perdem e a 

aprendizagem deixa de ter sentido. Freitas (2003) explica o porquê deste 

distanciamento: 

É fundamental entendermos o processo histórico de distanciamento 
da escola em relação à vida, em relação à prática social. Esse 
afastamento foi ditado por uma necessidade ligada à formação social 
capitalista, a qual, para apoiar o desenvolvimento das forças 
produtivas, necessitou de uma escola que preparasse rapidamente, e 
em série, recursos humanos para alimentar a produção de forma 
hierarquizada e fragmentada – e isso só era possível ser feito de 
forma escolarizada. (p. 26-27) 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos (BRASIL, 2013) criticam os currículos que se distanciam da vida cotidiana 

“...pelo caráter abstrato do conhecimento trabalhado e pelas formas de avaliação 

que servem apenas para selecionar e classificar os alunos, estigmatizando os que 

não se enquadram nas suas expectativas” (p. 118).  É como se a escola estivesse 

isolada da vida ao invés de fazer parte dela, gerando práticas artificiais que 

conduzem a avaliações igualmente artificiais. Esses processos passam a ser 

oprincipal modo de “motivar” os alunos, gerando uma sequência por meio da qual os 

alunos decoram as informações transmitidas para trocar por nota e depois logo 

esquecem o que foi “aprendido” para memorizar, assim, outros conteúdos e estes 

não se transformam em conhecimento de fato. Essas são as características típicas 

do ensino tradicional seriado, que reproduz os valores de uso e troca do sistema 

capitalista. 

Considerar a realidade dos alunos é valorizar a diversidade presente na 

escola e respeitar as diferenças culturais e tipos de conhecimento, constituem-se 

como um dos princípios do sistema ciclado. Bahia (2012), entretanto, chama a 

atenção para um cuidado que se deve ter quando esta questão é apontada: 

[...] o discurso (legítimo) sobre o respeito à diversidade dos alunos 
merece uma reflexão ponderada para não confundirmos este 
respeito com um “sucateamento” ou “rebaixamento” da qualidade de 
ensino, porque se corre o risco de, por considerar e respeitar esta 
diversidade, não se efetivar o investimento num ensino que garanta a 
aquisição de conhecimentos básicos e necessários a todos, mediado 
por critérios de avaliação consistentes e coerentes. (p. 29, grifos e 
parênteses da autora) 

 
As mudanças em relação aos processos avaliativos se constituem em 

grandes desafios trazidos pelos ciclos, pois quando a avaliação deixa de ser 

classificatória com a ameaça da reprovação, para ser formativa com uma proposta 

de aprendizagem contínua, gera um sentimento de impotência no professor, como 

se este estivesse perdendo seu instrumento de controle, sem nada para colocar no 

lugar. Há de considerar que a “cultura da repetência” permeia a escola há muitos 

anos. Nas palavras de Bahia (2012) “[...] a concepção de avaliação estava 

fortemente ligada à punição, gerando sucessivas reprovações nos alunos que eram 

obrigados a cursar a mesma série [...] o que contribuía para a desistência destes 

alunos da escola”. (p. 54) 
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Por esse motivo, Mainardes (2009) sugere que as formações de professores 

os instrumentalizem, refletindo sobre estratégias diferenciadas de avaliação, a fim de 

obter informações diagnósticas sobre o processo de aprendizagem dos alunos e 

para o trabalho com os diferentes níveis nos quais se encontrem, além de propor 

formas de registro construídas coletivamente que sejam mais apropriadas para a 

realidade e contexto onde os discentes estejam inseridos. Dessa forma, os 

processos avaliativos teriam maior coerência com a política de ciclos. Bahia (2012) 

ressalta: “[...] há que lutarmos por um processo avaliativo não punitivo, não 

excludente, e que marque profundamente o destino de milhares de alunos de 

nossas escolas, os excluídos”. (p. 62) 

Dentre os desafios trazidos por este modelo, um dos mais importantes é que 

sua implantação resulte em uma efetiva elevação da qualidade de ensino 

(MAINARDES, 2009). Nesse sentido, cabe verificar e refletir como os indicadores 

nacionais têm mensurado essa qualidade nos últimos anos e o que os resultados 

apontam de mudança em relação à aprovação, reprovação e abandono escolar. 

 

1.4 OS CICLOS E SEUS IMPACTOS NO PANORAMA NACIONAL 

 

O sistema de ciclos foi implantado em muitos estados e municípios no Brasil 

como uma tentativa de corrigir o fluxo escolar, ou seja, como uma forma de 

combater o fracasso escolar no viés da evasão e repetência, as quais apresentavam 

taxas muito altas. Souza (2004) aponta que em 1975 a taxa de alunos retidos estava 

em 15,25%, subindo para 19,65% em 1980. Entre os anos de 1985 a 1995 os 

índices de repetência no país chegaram a 34% e o de evasão a 15,30%. 

[...] a repetência e a sua reincidência, denominada múltipla 
repetência, assim como a evasão que, pelo menos em parte, delas 
decorre, são os principais elementos que compõem o fracasso 
escolar no Ensino Fundamental. (SOUZA, 2004, p. 49) 
 

Ao longo dos anos, com as diversas produções acadêmicas realizadas em 

relação ao tema e às políticas públicas implantadas, esses índices sofreram 

modificações. No relatório “Educação para todos no Brasil 2000-2015”, o Ministério 

da Educação – MEC, com base no Censo Escolar (2014), expõe a situação da 

qualidade de ensino no país em todos os níveis, porém como o foco desta pesquisa 

é o Ensino Fundamental, a discussão aqui realizada delimita-se a este segmento.  
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Vale ressaltar que a qualidade da educação é mensurada no relatório citado 

(BRASIL, 2014) por indicadores que medem as taxas de rendimento (aprovação, 

reprovação, abandono) pelo Censo Escolar, o desempenho dos alunos pelas 

avaliações do Inep e Saeb- para as unidades da federação e para o país, e Prova 

Brasil para os municípios. Para compreender de que forma as políticas de ciclos têm 

interferido nestes índices nos últimos anos, é oportuno resgatar alguns dos gráficos 

que são apresentados no documento. 

Na Ilustração 1, a seguir, o gráfico apresenta a evolução das taxas de 

aprovação no período de 1999 a 2011 no Ensino Fundamental e Médio no Brasil. 

 

Ilustração 1 – Gráfico: Brasil – Taxas de aprovação no Ensino Fundamental e Médio de 1999-2011 

 

Fonte: MEC/INEP. Censos escolares. Disponível em: 
 <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-
relatorio-06062014&Itemid=30192>. Acesso em 29 mar 2016. 

 

Conforme mencionado, após a implantação do Programa de Ciclos de 

Aprendizagem no município de São Paulo, em 1992, outros programas têm sido 

implantados em diferentes redes de ensino do país, tanto estaduais quanto 

municipais (MAINARDES, 2007) e vêm ganhando força ao longo dos anos. Como 

neste sistema as possibilidades de reprovação são menores que na escola seriada, 

é possível atribuir aos ciclos, principalmente os que funcionam com o regime de 

progressão continuada, como no caso de São Paulo, o aumento gradativo das taxas 

de aprovação no Ensino Fundamental, sendo estas representadas por 78,3% em 

1999, chegando a 87,6% em 2011, atendendo, dessa forma, à expectativa inicial do 

governo de correção de fluxo. 

O próximo gráfico apresenta as taxas de reprovação no Ensino Fundamental 

e Médio do ano de 1999 até 2011 no Brasil, como pode ser observado na Ilustração 

2, a seguir. 
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llustração 2 – Gráfico: Brasil – Taxas de reprovação no Ensino Fundamental e Médio de 1999-2011 

 

Fonte: MEC/INEP. Censos escolares. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-relatorio-
06062014&Itemid=30192>. Acesso em 29 mar 2016. 

 

É possível observar que as taxas de reprovação não tiveram grande alteração 

no período compreendido pelo gráfico. Estavam em 10,4% em 1999, subiram para 

13% em 2004 e caíram novamente entre 2009 e 2011, chegando a 9,6%. No caso 

das regiões nas quais predomina o sistema ciclado, pode-se supor que um dos 

motivos dessa quase estagnação nos índices, esteja relacionado ao adiamento da 

reprovação que vem ocorrendo no interior das escolas. 

Neste modelo o aluno só pode ser retido ao final do ciclo, como no caso do 

Estado de São Paulo desde 1998, e município de São Paulo até o ano de 2014, o 

que deveria, portanto, diminuir as taxas de reprovação, porém nota-se que a 

quantidade dos alunos repetentes nos anos finais dos ciclos aumentou 

consideravelmente3. Sendo assim, pode-se inferir que a reprovação foi apenas 

adiada, como já acontecia no Ciclo Básico implantado em São Paulo, em 1984, 

conforme Souza (2004) sinaliza: 

 

A consolidação de medidas regionais e isoladas, como a do Ciclo 
Básico em São Paulo, resolveriam pelo menos parcialmente, os 
problemas relativos à repetência e a evasão em determinadas séries. 
Por outro lado, inúmeras vezes tais medidas tinham caráter apenas 
paliativo, pois apenas transferiam ou adiavam o problema, como 
nesse caso, em que se consolida um novo “ponto de 
estrangulamento” na retenção de alunos das escolas públicas 
paulistas, entre 2ª e 3ª séries e a passagem da 4ª para 5ª série do 
ensino fundamental. (p. 47-48, grifos do autor) 

 

                                                           
3
 Redua (2003) detectou esta realidade na escola em que atuava, observando que 25% dos alunos 

eram reprovados no último ano do ciclo II, o que a levou a pesquisar sobre como a proposta dos 
ciclos vinha se desenvolvendo nas escolas da rede municipal de São Paulo.  
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O gráfico a seguir está relacionado às taxas de abandono no Brasil no 

período de 1999 a 2011, conforme Ilustração 3. 

 

Ilustração 3 – Gráfico: Brasil – Taxas de abandono no Ensino Fundamental e Médio de 1999-2011 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MEC/INEP. Censos escolares. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-relatorio-
06062014&Itemid=30192>. Acesso em 29 mar 2016. 

 

Observa-se que as taxas de abandono no Ensino Fundamental tiveram um 

significativo declínio, pois estavam em 11,3% em 1999 e chegaram a 2,8% em 2011. 

Uma das razões da diminuição da evasão também pode ser justificada pela 

implantação das políticas de ciclos com progressão continuada em diversas regiões 

do Brasil, que ocorreu após a publicação, em 1996, da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9394/96. 

Na escola seriada muitos dos alunos que apresentavam mais dificuldades 

para aprender ou se adequar ao padrão imposto pelo sistema capitalista na 

educação, reprovavam ou abandonavam a escola. Com o regime de ciclos estes 

permanecem dentro dela, mas isso não significa que estão realmente avançando na 

aprendizagem e que não haja mais exclusão, “[...] o fluxo escolar certamente está 

sendo corrigido, o que representa economia para o sistema, mas não 

necessariamente escolas melhores para todos” (CARVALHO, 2001, p. 249). Por 

essa razão, o fracasso escolar no viés da qualidade de ensino suscita ainda muitas 

discussões e polêmicas.  

A esse respeito Freitas (2003) afirma que “Por exclusão, agora, não se deve 

entender mais que a criança seja, necessariamente, excluída e colocada 

„fisicamente‟ para fora da escola – há também uma exclusão dentro da escola” (p. 

32-33, grifos do autor) e constata “[...] o processo de exclusão e submissão apenas 

mudou sua forma de operar, a partir de sua internalização, motivada pela inclusão 
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formal de 95% das crianças na escola” (p. 85). Bahia (2012) corrobora esta ideia, 

denominando-a de “reclusão dos excluídos”. 

 
[...] nos deparávamos com um sistema de ensino perversamente 
excludente – uma exclusão não mais representando a 
“expulsão/evasão” de alunos da escola por conta das práticas de 
reprovação, mas uma exclusão em relação ao não acesso aos 
saberes e conhecimentos necessários para a continuidade de 
estudos com qualidade. (p. 11-12, grifos da autora) 

 

Assim é possível compreender que as taxas de evasão decaíram, mas o 

“abandono” continua presente no interior das instituições, seja pelo adiamento da 

reprovação, seja pelas classes de aceleração, salas de recuperação e reforço, nas 

quais são encaminhadas muitas das crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e que depois são deixadas de lado em sala de aula pelos 

professores. 

Ainda em relação às classes de aceleração, Bahia (2012) constata que nas 

publicações oficiais é unânime a afirmação do sucesso do projeto, porém em sua 

pesquisa evidencia-se que os alunos egressos que frequentaram estas classes 

apresentam um desempenho inferior aos alunos proveniente do ensino regular. 

Pasin; Veltrone e Caetano (2012) ressaltam que essas crianças “[...] se sentem 

incapazes de realizar as atividades acadêmicas propostas, associadas às vivências 

de fracassos relacionadas à diminuição do rendimento” (p. 444). Dessa forma, essas 

medidas podem contribuir para a segregação interna, rotulação dos alunos e 

diminuição da autoestima. Bahia (2012) pondera que a aprovação do aluno que “não 

aprendeu” pode ser justificada no sentido de o mesmo obter a oportunidade de 

permanecer na escola sem ter sua autoestima afetada pelo estigma da reprovação. 

Dessa forma, ele pode inicialmente se sentir valorizado, porém “[...] o desastre para 

sua autoestima se efetiva quando percebe (e percebe, os alunos têm consciência 

disto) de que „não sabe de nada‟, „não aprendeu quase nada‟, „não sabe ler nem 

escrever‟.” (p. 55, grifos e parênteses da autora) 

Para Pasin; Veltrone e Caetano (2012) esse processo que vem ocorrendo de 

manter os alunos na escola, porém exclusos, pode gerar consequências negativas 

em seu desenvolvimento por toda a vida, pois eles se percebem como menos 

capazes que os colegas. 

Em consonância com esses aspectos, Mainardes (2009) aponta que: 
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As situações de exclusão e de atendimento diferenciado dos alunos 
têm sido bastante apontadas pelas pesquisas realizadas no contexto 
da sala de aula, indicando que ainda há muito a ser discutida com os 
professores e demais profissionais de educação no sentido de 
efetivar o ideal da escola inclusiva e democrática. (p. 89) 

 

Nesse cenário, questiona-se: por que muitas das crianças não aprendem? 

Aquelas que apresentam dificuldades de aprendizagem acabavam, no sistema 

seriado, ficando fora da escola e agora permanecem dentro dela denunciando a má 

qualidade de ensino e os professores não sabem o que fazer. A resposta do senso 

comum para a não aprendizagem é atribuir a culpa aos ciclos ou à progressão 

continuada, na qual crianças são promovidas sem atender ao que foi determinado 

no ano, porém Freitas (2003) alerta que se faz necessário compreender quem é de 

fato nosso inimigo, ou seja, entender que os impedimentos “[...] são gerados por 

uma estrutura social injusta e voltada para a hierarquização que viabiliza a 

exploração do homem pelo homem, e para tal faz da escola um local 

compromissado com a exclusão e com a submissão”. (p. 88) 

Ainda em relação ao relatório do MEC (BRASIL, 2014), para mensurar a 

qualidade de ensino, além das taxas de rendimento, são aplicadas provas aos 

alunos, as quais investigam a aprendizagem obtida em relação apenas às disciplinas 

de Português e Matemática. Sobre isto é possível notar uma contradição, pois no 

documento “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos”, elaborado pelo MEC (BRASIL, 2013), consta a obrigatoriedade das 

seguintes áreas do conhecimento na composição do currículo das escolas: “I – 

Linguagens: a) Língua Portuguesa, b) Língua materna, para populações indígenas, 

c) Língua Estrangeira moderna, d) Arte, e) Educação Física; II – Matemática; III – 

Ciências da Natureza; IV – Ciências Humanas: a) História, b) Geografia; V – Ensino 

Religioso” (p. 114), além dos temas transversais, porém a qualidade do ensino em 

relação ao desempenho dos estudantes só é mensurada pelos avaliadores 

nacionais em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, sendo as 

outras áreas desconsideradas como se fossem menos importantes. Essas 

avaliações não levam em conta as diferentes habilidades e capacidades dos 

indivíduos e a formação humana, ética, política e estética4, tão ressaltada nas 

diretrizes curriculares. 

                                                           
4
 Cf. Brasil (2013), p. 110. 
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O que está em jogo, portanto, não é apenas o lado humano e 
formativo da eliminação da reprovação ou da evasão, mas seu lado 
econômico, sistêmico – ou, como se costuma dizer, o custo-
benefício. A atenção está voltada para as disciplinas (em especial 
Português e Matemática), e não para a formação. (FREITAS, 2003, 
p. 80, grifos meus) 
 

A partir dos dados colhidos em relação ao fluxo escolar e à média de 

desempenho dos alunos nas avaliações, o INEP atribui indicadores de desempenho 

às escolas e estabelece metas para os próximos anos, como é demonstrado no 

Quadro 1, a seguir, que toma como referência o nível 3 da escala do PISA. 

 

Quadro 1 – Ideb 2005 e Metas para o Brasil em 2021 por localização e dependência administrativa 
para o Ensino Fundamental e Médio 

 

Fonte: MEC/INEP. Saeb 2005 e Censo Escolar 2005 e 2006. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-
relatorio-06062014&Itemid=30192>. Acesso em 29 mar 2016. 

 
 

Ao classificar as escolas, desconsiderando suas especificidades e 

regionalidades, estes indicadores geram competitividade na busca de atingir as 

metas e podem desmotivar as comunidades escolares que já se empenharam até o 

seu limite. Pasian; Veltrone e Caetano (2012) destacam que “a forma como as 

avaliações externas estão organizadas podem dar margem a interpretações 

errôneas de que todos os alunos têm iguais oportunidades na escola, sem 

considerar seu contexto socioeconômico de origem” (p. 441). Esses aspectos vão de 

enontro à busca da democratização do ensino na qual os ciclos propõem e são 
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reflexos de um sistema seletivo e classificatório, favorecedor da competição. Freitas 

(2003) corrobora: 

 
Essa é a visão de qualidade que informa as políticas públicas 
neoliberais que se valem de sistemas nacionais de “avaliação” (ENC-
Provão, SARESP etc), para monitorar os resultados das escolas de 
forma quantitativa e genérica (comparativa), criar competição 
(segundo elas, a mola-mestra da qualidade) e reduzir gastos – o 
modelo é amplamente conhecido no campo empresarial. (p. 81, 
grifos e parênteses do autor) 

 

Além disso, Carvalho (2001) acrescenta que as testagens padronizadas de 

desempenho são tomadas como verdade final para “provar” a melhoria no sistema 

educacional brasileiro, porém para avaliar a qualidade de ensino não é suficiente 

analisar apenas os dados estatísticos de promoção e retenção nos programas de 

escolarização em ciclos e aceleração da escolaridade, é necessário buscar como 

eles vêm sendo produzidos e utilizados no cotidiano das escolas, suas interações 

com a cultura escolar e seus efeitos sobre a aprendizagem das crianças. Dessa 

forma, a autora embora seja a favor às políticas voltadas para a permanência dos 

alunos na escola, se posiciona contra a “maquiagem” estatística da ignorância e do 

fracasso do sistema ensinar e afirma: 

 
[...] aquilo que nos discursos oficiais aparece como melhoria de fluxo, 
racionalização, eficiência e mesmo elevação da qualidade do ensino, 
no contexto da escola significava apenas excluir da lista de retidos os 
alunos que “vão levando”, e manter o número o mais baixo possível. 
(p. 250, grifos da autora) 

 

Esse cenário denota a urgência da discussão e de um maior aprofundamento 

com novas pesquisas, sobre como as políticas de ciclos e as mudanças advindas 

delas podem redundar em uma efetiva qualidade de ensino, e não somente à 

regularização do fluxo escolar.  

Em face do exposto, o próximo capítulo apresenta as propostas, dificuldades 

e ações que têm acontecido no município de São Paulo desde a implantação dos 

ciclos, no combate ao fracasso escolar e na busca de uma educação de qualidade. 
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2 OS CICLOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: PANORAMA HISTÓRICO E A 
NOVA PROPOSTA IMPLANTADA EM 2014 

 
 

A solução e a transformação dependem da vontade, das 
propostas, da honestidade e da competência dos governantes, 

mas também do quanto a sociedade, a partir de sua auto-
organização, toma nas próprias mãos o seu destino.   

(MARIO SERGIO CORTELLA) 

 

As políticas de ciclos, ao longo dos tempos, podem sofrer alterações por 

diversos motivos, como: dificuldades que aparecem na implantação ou no 

desenvolvimento da proposta, troca da gestão pública com a adoção de concepções 

diferentes, interesses partidários, pressão da comunidade escolar, entre outros. 

Mainardes (2009) indica alguns tipos de mudanças possíveis: 

 

a) Os ciclos são mantidos, mas são introduzidas modificações na 
sua estrutura (mudanças na duração dos ciclos, mudança na 
nomenclatura e concepção de ciclo, mudanças na avaliação de 
aprendizagem dos alunos etc.); 
b) Opta-se pela substituição de determinada proposta de ciclos mais 
complexa por outra mais simples (por exemplo, a substituição de 
uma organização em ciclos pela progressão continuada); 
c) A progressão continuada é recontextualizada, transformando-se 
em outra política, por exemplo, a substituição da progressão 
continuada pela progressão avaliada em Santos – SP, a qual 
introduziu uma série de avaliações da aprendizagem ao longo do ano 
letivo; 
d) Opta-se pelo retorno a seriação (p. 57-58, parênteses do autor) 

 

Algumas dessas alterações foram e estão sendo vivenciadas no município de 

São Paulo, foco desta pesquisa. Sendo assim, o intuito deste capítulo é resgatar o 

histórico da implantação e desenvolvimento dos ciclos de aprendizagem no 

município de São Paulo e apresentar a nova proposta de reorganização curricular 

implantada em 2014, que este estudo se propõe a analisar a partir dos impactos 

iniciais dando voz aos professores. 

Para isso, contou-se principalmente com o apoio dos estudos de Aguiar 

(2011a; 2011b), Alavarse (2002) e Redua (2003), autores que estudaram os ciclos e 

suas implicações especificamente nesse município em suas pesquisas de doutorado 

(AGUIAR, 2011b) e de mestrado (ALAVARSE, 2002; REDUA, 2003); de Cortella 

(1992), que participou do processo de implantação dos ciclos no município; e dos 

documentos publicados pela Secretaria Municipal de Educação – SME. 
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2.1 A IMPLANTAÇÃO 

 

Os ciclos no município de São Paulo foram implantados em 1992, na gestão 

de Luiza Erundina, que esteve à frente da administração no período de 1989 a 1992. 

Estes foram aprovados pelo Conselho Estadual de Educação em dezembro de 

1991, provisoriamente, e em julho de 1992 em caráter definitivo. (ALAVARSE, 2002) 

Como secretário da educação, no período de janeiro de 1989 até 27 de maio 

de 1991, Paulo Freire contribuiu para a idealização e operacionalização das políticas 

de ciclos no município. Posteriormente foi substituído por Mario Sergio Cortella, que 

permaneceu até o fim da gestão de Erundina e participou da implementação. 

 

A escolha do nome de Paulo Freire já apontava para o significado 
que passaria a ter a educação naquela administração: a valorização 
da escola pública, no sentido da sua potencialidade em atender aos 
interesses dos setores populares, por meio de uma educação que 
pudesse valorizar a sua história e a sua participação na sociedade 
brasileira, e que os instrumentalizasse na leitura de mundo 
necessária à sua transformação. (REDUA, 2003, p. 31) 

 

 A partir do Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo/ProjeçãoTrienal publicado em dezembro de 1992, Cortella (1992) aponta que 

muitos foram os problemas estruturais herdados da gestão anterior em vários 

aspectos, inclusive em relação à educação. 

 
O processo educacional tinha como marcas, de forma geral: a 
reprodução de conteúdos fragmentados e compartimentalizados, o 
uso de livros didáticos como instrumentos únicos do fazer 
pedagógico, práticas autoritárias no que se refere às relações entre 
os vários segmentos da escola, a ausência do poder de interferência 
da comunidade escolar nos rumos de cada unidade, a não-
incorporação da experiência social e cultural dos educandos e da 
comunidade no processo de constituição e desenvolvimento do 
currículo. (CORTELLA, 1992, p. 54) 

  

Para iniciar a mudança deste quadro, as ações da gestão vigente neste 

período partiram de três princípios: participação, descentralização e autonomia. 

Estes elementos nortearam as prioridades do governo em quatro diretrizes. A 

primeira estava relacionada à democratização da gestão, incrementando a 

participação dos vários segmentos na tomada de decisões de políticas educacionais; 

a segunda seria a democratização do acesso, visto que 17,7% da população entre 7 
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a 14 anos estavam fora da escola; a terceira diretriz estava ligada à educação de 

jovens e adultos, uma vez que a taxa de analfabetos no município era muito alta. E 

por fim, a quarta se referia à nova qualidade de ensino, que se buscou a partir de 

três grandes eixos: movimento de reorganização curricular, interdisciplinaridade e 

formação permanente de professores. (ALAVARSE, 2002) 

De acordo com Cortella (1992) esse movimento “[...] envolveu o coletivo das 

unidades escolares e a comunidade em um trabalho de reflexão conjunta, desde a 

problematização da realidade até a elaboração de propostas pedagógicas” (p. 58). 

Dentre as ações realizadas coletivamente, o autor destaca a autonomia 

desenvolvida nas escolas por meio de projetos pedagógicos próprios elaborados a 

partir da realidade local; e o projeto "Ação Pedagógica pela Via da 

Interdisciplinaridade", que objetivava superar a fragmentação entre as disciplinas e 

identificar temas geradores. 

O projeto de interdisciplinaridade via Tema Gerador foi implantado aos 

poucos pela Secretaria Municipal de Educação – SME – iniciando com dez escolas-

pilotos, uma de cada Núcleo de Ação Educativa – NAE –, de modo a obter um 

acompanhamento bem próximo aos professores, no sentido da construção conjunta 

da proposta curricular e do rompimento gradativo da fragmentação e desarticulação 

do currículo vigente. Neste projeto a escola definiria o tema a partir dos problemas 

de sua realidade local. Sendo assim, a seleção dos conteúdos não precisaria estar 

relacionada a livros didáticos ou guias curriculares oficiais. (REDUA, 2003) 

 

O conhecimento da realidade local era marcado, por sua vez, por um 
processo de politização dos sujeitos da escola, no qual o currículo 
deixaria de ser entendido com um instrumento neutro ou técnico na 
educação. Na nova proposta, questões e contradições que 
permeavam as condições de vida dos alunos e da comunidade 
próxima à escola deveriam adentrar e conduzir o currículo da escola. 
(ibid., p. 34) 

 
 No último ano do mandato de Erundina, mais da metade das escolas do 

município tinham aderido ao projeto, porém evidenciaram-se algumas limitações. 

Alavarse (2002) aponta que havia dificuldades teórico-práticas para se trabalhar com 

o tema gerador, muitas vezes “[...] o chamado estudo da realidade era substituído 

por temas dados pela conjuntura nacional, ou ainda que a noção de comunidade era 

utilizada como se esta fosse homogênea, sem conflitos” (p. 308, grifos do autor). 

Outra dificuldade referia-se às equipes que davam suporte às escolas, pois estas 
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não eram suficientes em relação às demandas crescentes e, mesmo assim, não 

foram ampliadas. 

É importante destacar o enfoque dado nessa administração para a 

valorização e formação dos professores, com o direcionamento de 30% dos 

impostos arrecadados ao ensino (ALAVARSE, 2002) e promulgação do Estatuto do 

Magistério, tão importante a essa profissionalização docente. A partir daí, o 

professor que optasse em ter uma jornada de 40 horas, poderia distribuir 25 aulas 

para as atividades com os alunos e o restante para atividades individuais e coletivas.  

O Programa de Formação Permanente permitiu que os professores participassem da 

discussão de sua própria prática, especialmente os que voluntariamente 

participavam dos grupos de formação nas escolas e nas NAEs5, com assessoria dos 

professores universitários da USP, UNESP, UNICAMP e PUC-SP. 

 

Os instrumentos metodológicos utilizados nos grupos de formação 
foram observação, registro, reflexão, síntese e elaboração de planos, 
e a parceria com as universidades resultou em mudanças 
significativas de postura de ambas as partes, inclusive com a 
produção conjunta de novas metodologias e material didático. 
(CORTELLA, 1992, p. 59) 
 

Nesse cenário, constituiu-se o Regimento Comum das Escolas municipais, 

aprovado em 05/08/1992, pelo parecer CEE 934/02 (AGUIAR, 2011b), visando uma 

alteração profunda no ensino fundamental, o qual passou a ser dividido em três 

ciclos: inicial (1ª a 3ª séries), intermediário (4ª a 6ª séries) e final (7ª e 8ª séries), 

sendo que a retenção só poderia ocorrer no final de cada ciclo, e o aluno retido faria 

novamente o último ano do ciclo correspondente. Outro ponto importante de 

mudança, segundo Cortella (1992), diz respeito à avaliação, que passou a ser 

contínua e qualitativa ao invés de pontual. As notas foram substituídas por três 

conceitos (plenamente satisfatório, satisfatório e insatisfatório) e eram realizados 

relatórios semestrais que deveriam ser discutidos com os educandos e 

responsáveis.  

Para acompanhar a implementação dos ciclos na rede municipal, a SME 

organizou uma Comissão Permanente do Regimento que colhia as dúvidas junto às 

escolas, para que pautados nas dificuldades fossem elaborados e distribuídos os 

seis números do Caderno Regimento em Ação. O primeiro discutiu a questão da 

                                                           
5
 Os NAE‟s eram polos regionais de ação pedagógica, orientação e apoio às escolas, criados a partir 

de 1989 em substituição às delegacias de ensino. 
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gestão democrática e do currículo introduzido na rede; o segundo caderno focou 

especialmente na avaliação e promoção/retenção, conjugando a nova concepção 

curricular com os aspectos avaliativos, que passariam a ser interdisciplinares; o 

caderno 3 enfatizou o conceito dos ciclos, a partir de bases filosóficas, históricas e 

psicológicas, e retomou a questão da avaliação e das experiências de registro por 

parte do professor; o quarto caderno, elaborado em forma de quadrinhos, foi 

destinado aos alunos e aos pais, expondo os pontos polêmicos dos ciclos, avaliação 

e regimento; o caderno 5 abordou o controle de frequência6 e sua relação com a 

aula; e por fim, o caderno 6, editado em outubro de 1992, tratou da importância da 

heterogeneidade na formação de classes, apontando que as classes fracas e/ou 

fortes segregavam os alunos, encobrindo e sedimentando as diferenças sociais, 

econômicas e culturais, portanto, estavam no sentido oposto de uma escola 

democrática, distante da proposta dos ciclos. (ALAVARSE, 2002) 

Esses cadernos denotam que a implantação não se deu de “cima para baixo” 

e não deixou a responsabilidade para aplicação somente aos envolvidos na escola, 

pelo contrário, foram consideradas a vivência, dúvidas e dificuldades dos 

professores e da comunidade escolar tanto antes quanto durante a implantação.  

 Outro aspecto a ser destacado é que a inserção da organização em ciclos no 

município de São Paulo não se concebeu apenas como uma alternativa de correção 

de fluxo, pois seu propósito era a busca da democratização do ensino e do 

rompimento da seletividade e exclusão, sendo estes fatores tão presentes na escola 

seriada. 
 

A proposta de organização em ciclos visa à construção de uma 
escola que rompe com as práticas de seletividade, exclusão social e 
autoritarismo; a ruptura com o regime de seriação (um dos fatores 
básicos para o elevado índice de reprovação, evasão e fracasso 
escolar em nosso país) não buscava diminuir artificialmente nossos 
índices de retenção e evasão pois, se não por outras razões, 
tínhamos já conseguido reduzi-los, entre 1989 e 1991, aos mais 
baixos patamares das últimas décadas (em 1991, média de 12% de 
retenção e 5% de evasão). (CORTELLA, 1992, p. 61, grifos meus) 

 

Apesar de as intenções do projeto possuírem o ideal apontado por Cortela, na 

efetivação da proposta, alguns problemas foram evidenciados, Alavarse (2002) 

aponta que houve uma reação de questionamento por parte dos professores, 

                                                           
6
 No Regimento, a verificação da frequência poderia ser considerada para efeito de 

retenção/promoção somente no último ano de cada ciclo. 
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inclusive em relação à problemática da avaliação e das políticas de não retenção na 

maioria das séries. É preciso considerar que nem todos fizeram parte do Movimento 

de Reorganização Curricular e muitos não tinham aderido a proposta, até mesmo 

pela falta de condições materiais. Além disso, as mudanças foram muito drásticas e, 

apesar do esforço dessa gestão, concepções de ensino e de escola não se 

transformavam (e não se transformam) tão rapidamente. Outro ponto é que “[...] a 

administração preocupou-se com a construção de novas formas de trabalho do 

professor, porém manteve sua estrutura administrativa organizada na seriação” 

(ALAVARSE, 2002, p. 310), inclusive na forma de atribuição das aulas, acarretando 

em uma seriação dentro dos ciclos, o que passava uma visão de promoção 

automática. 

Relembrando os quatro anos percorridos na gestão de Erundina, Cortella 

(1992) reflete que aconteceram equívocos durante o processo, mas os resultados 

das propostas estavam em consonância com uma escola pública popular, 

democrática e de qualidade, que não era só necessária, mas sim, possível. 

Alavarse (2002) reafirma esta posição quando pontua que se a referida 

administração não teve sucesso absoluto em seus propósitos, teve um percurso 

marcado pela busca essencial de superação dos impasses educacionais 

questionando a escola como um todo. 

 

2.2 AS (DES)CONTINUIDADES DA PROPOSTA NAS ADMINISTRAÇÕES 
POSTERIORES  
 

 A gestão que sucedeu Luiza Erundina no município foi a de Paulo Maluf (1993 

a 1996), que se pautava em outras diretrizes e apresentava uma concepção 

diferente da anterior, alicerçada no paradigma da Qualidade Total, em uma 

perspectiva próxima à da visão empresarial. 

 

A prática escolar deve embasar-se nos conceitos de controle, 
gerenciamento, rotina e padronização, para que se atinja a qualidade 
de todas as atividades desenvolvidas. Segundo o documento, a 
qualidade de uma organização está associada à sua sobrevivência, e 
esta se associa à produtividade e à competitividade, porque o “cliente 
está em primeiro lugar” (AGUIAR, 2011a, p. 5, grifos da autora) 

 

 Para a efetivação da Qualidade Total partiu-se de cinco eixos: Valorização da 

Educação e do Educador; Atendimento Escolar; Escola voltada para o aluno; Plena 
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utilização de recursos; Normatização Administrativa. As escolas deveriam elaborar 

planos de ação para solucionar os problemas locais e apresentar o Projeto 

Estratégico de Ação – PEA – no documento Referencial Analítico da Realidade. 

(AGUIAR, 2011a) 

 

Na verdade, tal política acabou provocando a fragmentação do 
sistema de ensino em unidades isoladas, aumentando a 
competitividade e diminuindo a responsabilidade do sistema público 
sobre as questões sociais, colaborando com o movimento que 
pretendia a privatização da Rede Municipal, que interpretava as 
questões sociais como questões privadas. (ibid., p. 6) 

 

Essa administração não era favorável às políticas de ciclos, tanto que em 04 

de outubro de 1994 solicitou em ofício o retorno à seriação para o Conselho 

Estadual de Educação – CEE – mesmo após obter um resultado em sua maioria 

favorável aos ciclos pela consulta pública7 encaminhada à rede. Por considerar os 

ciclos como uma proposta inovadora e democratizante, o CEE negou a solicitação e 

a SME abandonou a tentativa de retorno ao sistema seriado. 

 Apesar de o sistema de ciclos permanecer nas escolas do município, o 

assunto não foi mais discutido e nem houve um acompanhamento como acontecera 

anteriormente no período da implantação.  

Como a proposta de Qualidade Total também não foi adiante, em 1995, 

terceiro ano desta gestão, “[...] foi elaborado um documento intitulado: Currículos e 

programas - organizadores de áreas/ciclos. A intenção era a de ser usado como 

referência para as discussões acerca do planejamento anual nas escolas” (REDUA, 

2003, p. 44). Sem dar um direcionamento ou se posicionar a respeito dos ciclos, o 

documento apontou que cada escola deveria definir os próprios conteúdos a serem 

trabalhados. 

  Em 1997, Celso Pitta assumiu a administração e manifestou interesse em 

mantê-los, visto que no ano anterior havia sido aprovada a atual LBD (Lei nº 

9394/96), que contempla a possibilidade da organização escolar em ciclos no artigo 

23. (REDUA, 2003) 

 Nessa época estabeleceram-se as diretrizes para a elaboração do Regimento 

escolar, conforme indicado pelo Conselho Municipal de Educação – CME- nº 03/97. 

                                                           
7
  A consulta pública realizada em 1993 revelou que 35% dos professores eram favoráveis ao retorno 

à seriação, 20% pela manutenção dos três ciclos, 25% pela adoção somente do ciclo básico e 20% a 
favor de outras propostas. (ALAVARSE, 2002) 
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Cada escola construiu seu próprio regimento, coordenados pelos supervisores, mas 

sem a participação de toda a comunidade escolar. (AGUIAR, 2011b) 

Em 1998, com a implantação da progressão continuada no Estado de São 

Paulo, o município adotou nesse mesmo ano este regime e reorganizou o currículo 

do Ensino Fundamental em dois ciclos: ciclo I – 1ª a 4ª séries e ciclo II – 5ª a 8ª 

séries, desconsiderando a proposta inicial de implantação. Redua (2003) aponta que 

a justificativa foi retomar a tradição brasileira (divisão entre primário e ginásio), 

considerando a formação mínima dos docentes para cada segmento de ensino. 

Sobre essa mudança, Aguiar (2011b) constata: 

 

Há um retrocesso pedagógico com a fragmentação do Ensino 
Fundamental, não mais em séries, mais em blocos de séries, 
dificultando o acesso, a permanência dos alunos e obstaculizando a 
construção de uma escola pública, popular e democrática. (p. 64) 

 

 Em 2001, o Partido dos Trabalhadores – PT – retomou a administração da 

prefeitura com a eleição de Marta Suplicy e voltou à discussão sobre os ciclos 

enfatizando a questão social e anunciando um movimento de reorganização 

curricular com o estabelecimento de três metas: democratização do conhecimento e 

qualidade social da educação; democratização da gestão; e democratização do 

acesso e permanência do aluno na escola. 

 Neste período (2001 a 2004), foram elaborados e divulgados cinco 

documentos intitulados “Educação”. O primeiro objetivava retomar o diálogo com a 

comunidade escolar; o segundo documento subsidiava a criação do Grupo de 

Acompanhamento da Ação Educativa - GAAE – para formar e acompanhar a equipe 

nas escolas. O Educação nº 03 dimensionava o Movimento de Reorientação 

Curricular na rede municipal na busca de implementar as três diretrizes. O quarto 

documento destacava o papel da escola como emancipadora social e espaço de 

inclusão, enfatizando a criação do projeto CEU – Centro Educacional Unificado, e no 

Projeto Vida que originou vários subprojetos, como Recreio nas Férias, Educom, 

Rádio, Programas Sociais, entre outros. O 5º e último documento Educação deu 

continuidade à proposta realizada no caderno anterior, retomando a discussão sobre 

a organização da escola em ciclos. (AGUIAR, 2011b) 

 Um elemento importante a ser destacado no quinto caderno, é que a proposta 

desta gestão era acabar com os “blocos de séries” e implantar os ciclos de 
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formação, como acontecia em Belo Horizonte, por exemplo, porém esta organização 

não foi efetivada e a escola se manteve com dois ciclos.   

 As metas dessa administração estavam na mesma direção das que foram 

propostas em 1992, porém não conseguiram alterar significativamente a estrutura da 

escola. Aguiar (2011b) confirma isso quando expõe: 

 

A gestão de 2001 a 2004 não conseguiu efetivar empiricamente o 
movimento de reorganização curricular para a mudança estrutural e 
radical da escola e, consequentemente, não conseguiu consolidar a 
construção de uma escola pública, popular e democrática, com 
qualidade social em toda a rede municipal de ensino. (p. 67) 

 

 Em 2005, José Serra assumiu a administração e, posteriormente, em 2009, 

foi a vez de Gilberto Kassab, que permaneceu até 2013. 

 É importante destacar que o Programa de Orientação Curricular no município 

de São Paulo apoiou-se no lançamento do Programa Ler e Escrever, que teve como 

objetivo reverter o quadro alegado como fracasso escolar associado à alfabetização, 

universalizar o compromisso de todas as áreas com a leitura e escrita e superar os 

índices de defasagem por ano/ciclo, como aponta o documento a seguir. 

 

Pesquisa por amostragem, realizada pelo SAEB em 2003, para 
avaliar a capacidade de escrita dos alunos do 3o ano do Ciclo I, 
revelou que existem escolas que chegam a ter até 30% de alunos 
que não escrevem convencionalmente. Segundo estudos da 
Secretaria Municipal de Educação (SME), 12% (10 mil alunos da 
Rede) são repetentes ao final do Ciclo I. É este quadro que 
queremos reverter em benefício de um melhor ensino para nossas 
crianças. (SÃO PAULO, 2006, p. 3) 

 

O Programa Ler e Escrever contemplou os seguintes projetos, sendo que em 

cada um deles foram disponibilizados materiais para os alunos e guias para os 

professores: 

I. Projeto “Toda Força ao 1o ano do Ciclo I – TOF”;  
II. Projeto Intensivo no Ciclo I – PIC – 3º ano;  
III. Projeto Intensivo no Ciclo I – PIC – 4º ano;  
IV. Projeto Ler e Escrever nos 2ºs, 3ºs e 4ºs anos do Ciclo I; 
V. Projeto Ler e Escrever em todas as áreas no Ciclo II;  
VI. Projeto Compreensão e Produção da Linguagem Escrita por 

Alunos Surdos. (SÃO PAULO, 2007, p. 12) 

    

 O guia para o professor no Projeto TOF trazia as concepções construtivistas 

de alfabetização que norteavam a proposta, metas e expectativas de aprendizagem 

e orientações didáticas que conduziam o que deveria ser trabalhado mês a mês, 
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além de um quadro de sondagem para que o professor registrasse os avanços dos 

alunos em relação à leitura e à escrita. Embora as atividades propostas nestes 

materiais fossem contextualizadas e diversificadas, interferiam na autonomia do 

professor e iam contra a concepção tradicional enraizada historicamente na escola e 

na prática de muitos dos docentes, concepção que não se muda do “dia para noite” 

sem uma intensa formação. Essas questões geraram desconforto e resistência em 

relação ao projeto para uma parcela dos professores. 

O projeto PIC para o 3º e 4º ano tinha como objetivo agrupar as crianças 

retidas montando classes homogêneas, no intuito de recuperar o déficit em relação 

aos outros discentes do ano/ciclo. Segundo as palavras do secretário municipal de 

Educação, José Aristodemo Pinotti, no documento referente a esse projeto: 

 

O PIC vai reorganizar a estrutura e funcionamento das classes do 4o 
ano no Ciclo I. As escolas poderão organizar uma sala do PIC por 
turno com até 35 alunos que tenham repetido a série. Eles terão 30 

horas de aulas por semana. (SÃO PAULO, 2006, p. 3) 
 

Esta visão é totalmente contrária à da fase da implantação dos ciclos, na qual 

se buscava valorizar a heterogeneidade como possibilidade de troca e construção 

de aprendizagens entre os alunos. Além disso, as crianças agrupadas no PIC 

sofriam o rótulo de crianças “fracas”, o que poderia gerar vários outros problemas, 

que dificultavam ainda mais a sua evolução. Outro ponto é que a quantidade de 

alunos por sala não foi reduzida, inviabilizando o atendimento individualizado de 

modo a contribuir para o desenvolvimento dos alunos de acordo com suas 

dificuldades. 

Em 2007, foi publicado o documento “Orientações curriculares e proposição 

de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental”, especificando quais 

conteúdos esperava-se que fossem trabalhados em cada ano dentro de cada ciclo, 

de acordo com as áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, 

Natureza e Sociedade, Artes e Educação Física. 
 

O objetivo é contribuir para a reflexão e discussão sobre o que os 
estudantes precisam aprender, relativamente a cada área de 
conhecimento, construindo um projeto curricular que atenda às 
finalidades da formação para a cidadania, subsidiando as escolas na 
seleção e organização de conteúdos mais relevantes a serem 
trabalhados ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental, que 
precisam ser garantidos a todos os estudantes. (SÃO PAULO, 2007, 
p. 10) 
 



59 
 

 Pode-se afirmar que há contradições neste documento, pois embora se 

destaque a formação para cidadania, não se demonstra articulação com as 

experiências sócio-históricas dos alunos, além de fragmentar as áreas do 

conhecimento e os conteúdos em cada ano do ciclo, como acontecia na escola 

seriada. Sobre isso, Aguiar (2011b) questiona:  

 

[...] a concepção de conhecimento em espiral proposta pela 
Secretaria nos documentos de Orientações Curriculares: 
Expectativas de Aprendizagem é contraditória, pois privilegia um 
currículo estruturado por áreas de conhecimento isoladas, com uma 
listagem de conhecimentos organizados bimestralmente, por ano do 
ciclo, e estabelece o conceito conhecimento-ano, o que referencia a 
escola seriada. (p. 71) 

 

 Outro aspecto a ser pontuado é que os programas nesta gestão foram 

implantados “de cima para baixo”, com pouca participação da comunidade escolar. 

Além disso, não se evidencia a consolidação de políticas permanentes de formação 

de professores, apesar de esta ser uma das estratégias na implantação dos 

programas. (ibid.) 

 A administração de Kassab deu continuidade ao Programa Ler e Escrever. 

Em 2010, foram encaminhados às escolas os Cadernos de Apoio Aprendizagem 

destinados a todos os alunos do Ensino Fundamental e, em 2011, os materiais para 

professores e alunos do projeto PIC foram reeditados e ampliados. 

 Um fato a ser destacado é que em 2010, prazo máximo disposto na lei federal 

nº 11.274/2006, a SME implantou o Ensino Fundamental de nove anos por meio da 

Portaria nº 5285, mantendo a organização de dois ciclos, sendo que o primeiro 

contemplava os cinco anos iniciais e o segundo os quatro anos finais. Isso denota 

que até esse momento não havia sido efetivada uma transformação estrutural que 

contemplasse o ideal da proposta de ciclos de fato, pois as características da escola 

seriada permaneceram dentro dos ciclos. 

 

A cada ano, com maior ênfase, constata-se a limitação pedagógica 
do regime de Progressão Continuada Parcial, com dois ciclos, 
segregando o Ciclo I e Ciclo II, e a legitimação da exclusão 
educacional e social que a mesma vem produzindo, sobretudo, para 
uma grande maioria das crianças das camadas populares na cidade 
de São Paulo, paradoxalmente, na cidade com maior arrecadação de 
impostos do país e com um generoso orçamento para a educação. 
(AGUIAR, 2011b, p. 74) 
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 Pela retomada do histórico do sistema de ciclos no município de São Paulo é 

possível observar que houve momentos de descontinuidade, destacando a tentativa 

de retorno à seriação e à divisão em dois ciclos, desconsiderando a organização 

anterior, mas também tentativas de continuidade, especialmente nas administrações 

dirigidas pelo Partido dos Trabalhadores. Muitas ações que objetivaram uma 

educação democrática e de qualidade não foram totalmente bem sucedidas por 

diversos fatores, alguns já apontados no capítulo anterior, porém demonstram um 

caminho para se repensar a escola e se continuar na busca pela superação das 

contradições nela existentes. 

 

2.3 A REORGANIZAÇÃO E A NOVA PROPOSTA 

 

No ano de 2013 o Partido dos Trabalhadores retornou à administração com a 

gestão de Fernando Haddad como prefeito e instituiu o Programa Mais Educação 

São Paulo, que propõe uma reorganização curricular e administrativa para 

ampliação e fortalecimento da rede municipal de ensino. 

Por ser uma proposta implantada recentemente não foram encontrados 

estudos sobre o tema. Desse modo, a apresentação da reorganização curricular no 

município de São Paulo pauta-se nos documentos oficiais publicados pela SME, 

portarias e decretos, nas falas dos organizadores e nas notícias divulgadas sobre a 

reforma. 

O secretário municipal de educação, Cesar Callegari, que atuou neste cargo 

de 2013 a 2014, foi um dos responsáveis pela idealização e implantação da 

reorganização. Em 2013, ele anunciou8 como seria a implantação do Programa Mais 

Educação São Paulo, afirmando que se tratava de um grande programa de 

ampliação de oportunidades educacionais e que serviria de modelo para o Estado 

de São Paulo e para todo o Brasil.  

Callegari (2013) mencionou que as mudanças iniciariam na Educação Infantil, 

com a ampliação de oferta de vagas, construção de novas unidades de Centro de 

Educação Infantil – CEIs, definição de uma quantidade ideal de crianças por turma, 

melhora da estrutura nas escolas e investimento na qualidade de ensino. No Ensino 

                                                           
8
 O anúncio se deu por meio de vídeo produzido e disponibilizado em 14 de novembro de 2013, no 

site do Programa Mais Educação São Paulo, no link: 
<http://maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/mais-educacao-sao-paulo-desafio-aceito-2/>. 
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Fundamental, os ciclos que antes eram organizados em dois desde 1998 – Ciclo I e 

Ciclo II, passaram a ser organizados em três – Ciclo de Alfabetização, Ciclo 

Interdisciplinar e Ciclo Autoral –, ocasionando uma mudança no currículo, conceitos, 

processos de avaliação e reprovação. 

O secretário salientou que a administração valorizava e respeitava todo o 

trabalho que vinha sendo realizado nos últimos anos nas escolas e por isso abriu a 

possibilidade de participação da comunidade escolar por meio de Consulta Pública 

realizada entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2013, na qual a principal 

ferramenta para envio de propostas, sugestões e dúvidas foi a plataforma web 

www.maiseducacaosaopaulo.com.br. As participações somaram-se em 3126 

postagens, sendo consideradas as contribuições mais substantivas e organizadas 

em trinta categorias pela equipe da Diretoria de Orientação Técnica (DOT) da SME, 

gerando Notas Técnicas organizadas por temas. 

As 23 Notas Técnicas elaboradas esclarecem as principais 
alterações realizadas na proposta, respondendo a pontos específicos 
que foram levantados pelos diversos setores no decorrer do 
processo de Consulta Pública e justificando a tomada de decisão a 
respeito de cada um dos aspectos. (SÃO PAULO, 2013b) 

 

Callegari (2013) afirmou que esta foi uma das experiências mais ricas que 

pôde ter e que todas as contribuições foram analisadas com muita atenção e 

respeito, sendo utilizadas na formulação final de decretos, portarias e instruções que 

estavam sob a consideração da rede. Acrescentou, ainda, que cada unidade escolar 

recebeu a incumbência de concluir coletivamente a sua proposta em relação ao 

regimento, discutindo com a comunidade as premissas do Programa Mais Educação 

São Paulo. 

[...] tenho muita convicção que este trabalho conjunto, do qual 
participam como protagonistas todos os educadores, também os 
alunos e suas famílias, nós haveremos de fazer da educação do 
município de são Paulo aquilo que todos nós desejamos, uma rede 
pungente, uma rede importante por conta de seu tamanho, mas 
sobretudo uma rede que represente para o Brasil a educação de 
qualidade como um direito de todos e de cada um. (CALLEGARI, 
2013, s/p) 

 

As afirmações do secretário baseiam-se nas normas e diretrizes da 

reorganização municipal, determinadas pelo decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 

2013, que instituiu o Programa Mais Educação São Paulo. 
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Art. 1º Fica instituído, na Secretaria Municipal de Educação, o 
Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 
Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino - Mais Educação São 
Paulo. 
Art. 2º O Programa ora instituído considera o conhecimento 
construído pela Rede Municipal de Ensino articulado com a 
pertinente legislação em vigor, as normatizações emanadas do 
Conselho Nacional de Educação e as contribuições oriundas da 
consulta pública a que foi submetido o documento de referência 
contando com seus objetivos, metas e bases conceituais e 
programáticas. (SÃO PAULO, 2013a) 

 

Nesse decreto, no artigo 3º, ficam explícitas as principais finalidades do 

Programa: 

 
I – a ampliação do número de vagas para a educação infantil e 
universalização do atendimento para as crianças de 4(quatro) e 5 
(cinco) anos de idade; 
II – a integração curricular na educação infantil; 
III – a promoção da melhoria da qualidade social na educação básica 
e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica – IDEB; 
IV – a ressignificação da avaliação, com ênfase no seu caráter 
formativo para alunos e professores; 
V – a alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do ensino 
fundamental, nos termos do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa - PNAIC; 
VI – a integração entre as diferentes etapas e modalidades da 
educação básica; 
VII – o incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos 
projetos político-pedagógicos das unidades educacionais; 
VIII – o fortalecimento da gestão democrática e participativa, com 
envolvimento das famílias. (SÃO PAULO, 2013a) 
 
 

Um dos objetivos apontados é a melhoria da qualidade social da educação e, 

para que esta seja efetivada, a administração pauta-se em cinco eixos, conforme 

aponta o artigo 4º do mesmo decreto: I – infraestrutura; II – currículo; III – avaliação; 

IV – formação do educador; V – gestão. 

Em relação à infraestrutura, de acordo com o que está descrito no primeiro 

parágrafo do artigo, a Secretaria Municipal de Educação se propõe a assegurar 

maior acessibilidade e inclusão, rompendo com as barreiras arquitetônicas, 

ampliando o atendimento na educação infantil e eliminando o turno intermediário do 

ensino fundamental. 

No eixo currículo, a proposta para a Educação Infantil é que sejam 

consideradas as características e necessidades das diferentes fases de 
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desenvolvimento das crianças. Para o Ensino Fundamental o objetivo é uma 

reorganização curricular profunda, conforme se observa no terceiro parágrafo do 

mesmo artigo. 

 
§ 3º O currículo no ensino fundamental terá a duração de 9 (nove) 
anos e deverá ser organizado em 3 (três) ciclos de aprendizagem, 
assim especificados: 
I – ciclo de alfabetização: do 1º ao 3º anos; 
II – ciclo interdisciplinar: do 4º ao 6º anos; 
III – ciclo autoral: do 7º ao 9º anos. (SÃO PAULO, 2013a) 

 

 Com as mudanças no currículo, há a necessidade de uma redefinição da 

avaliação, como apontam os três parágrafos seguintes. 

 
§ 4º A avaliação abrangerá as dimensões institucional, externa e 
interna, e, na unidade educacional, assumirá caráter formativo e 
comporá o processo de aprendizagem como fator integrador entre as 
famílias e o processo educacional. 
§ 5º A síntese da avaliação do processo de ensino e aprendizagem 
dos alunos será expressa em conceitos para o ciclo de alfabetização 
e em notas de 0 (zero) a 10 (dez), seguidas de comentários, para os 
demais ciclos. 
§ 6º A periodicidade para a atribuição dos conceitos/notas será 
bimestral, resultante de provas e da análise do desempenho global 
do educando, a ser enviada aos pais e/ou responsáveis para 
acompanhamento. (ibid.) 

 

Os dois últimos eixos se referem à formação do educador e à gestão. O 

sétimo parágrafo define que haverá uma sistematização da formação dos docentes 

nas unidades educacionais, juntamente com as Diretorias Regionais e parcerias com 

entes federativos, inclusive por meio dos Polos de Apoio Presencial UAB-SP a 

serem implantados nos Centros Educacionais Unificados – CEUs. A gestão 

participativa e democrática será fortalecida pela SME, de forma a possibilitar o 

debate e decisão conjunta de toda a comunidade escolar. (SÃO PAULO, 2013a) 

No final do ano de 2013 a SME publicou um documento de referência, no qual 

constavam os principais elementos do Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino. Este foi 

dividido em duas partes: a primeira referia-se ao processo de elaboração do próprio 

documento, conceitos fundantes e aspectos da reestruturação, destacando o 

contexto, a legislação e os princípios da reforma. A segunda parte foi constituída por 

diretrizes programáticas, que apontavam os tópicos principais das novas políticas, 
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como a reestruturação dos ciclos do Ensino Fundamental, a avaliação para a 

aprendizagem e suas principais estratégias, as etapas e modalidades da Educação 

Básica (contemplando legislação, concepções, currículo e avaliação), a formação de 

educadores, o Regimento Educacional, a Educação Integral, e ainda, a expansão e 

melhoria da infraestrutura e os seus impactos nas condições de ensino e 

aprendizagem. (SÃO PAULO, 2013b) 

Um elemento importante que o documento destaca é que, para a sua  

elaboração, foram consideradas as contribuições apontadas pela comunidade 

escolar na consulta pública realizada a partir do documento inicial “Considerações 

sobre o currículo e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos na 

rede municipal de São Paulo: contexto e perspectivas”, o qual foi criado com o intuito 

de subsidiar as reflexões e debates entre os educadores. Além disso, o Programa 

ressalta que a participação da sociedade se efetivou a partir de outros meios 

também. 

 

Além da plataforma, as manifestações da sociedade tiveram outras 
importantes fontes: reuniões com as Unidades Educacionais e 
Diretorias Regionais de Educação, por meio das quais se fez um 
amplo processo de escuta à Rede Municipal de Ensino – RME, 
considerando o acúmulo histórico de conhecimentos e as 
experiências de reflexão e ação dos educadores da Rede Municipal 
de Ensino de São Paulo; audiências públicas e plenárias realizadas 
em diversas regiões e espaços da cidade; documentos recebidos de 
entidades da sociedade civil, como universidades, ONGs e 
sindicatos, manifestando suas principais preocupações, opiniões e 
propostas. (SÃO PAULO, 2013b) 

 

No ano de 2014 a nova proposta para educação no município de São Paulo 

foi implantada efetivamente nas escolas. Para subsidiar seu início e 

desenvolvimento foram elaborados pela SME e distribuídos nas unidades 

educacionais, entre outros documentos, seis cadernos dos quais cinco se destinam 

ao Ensino Fundamental e são detalhados a seguir. 

 

2.3.1 Subsídios para a Implantação e o Desenvolvimento do Programa Mais 
Educação São Paulo 
  

 Como a abordagem deste estudo centra-se no Ensino Fundamental, a 

apresentação, neste momento, dos documentos e propostas do Programa 
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disponibilizados do ano de 2014 a meados de 2016, limita-se especialmente a este 

segmento. 

 Cinco cadernos foram elaborados e distribuídos às escolas para subsidiar a 

implantação nos anos de 2014 e 2015. O primeiro, intitulado como “Subsídios para 

implantação”, tem como objetivo esclarecer, ajudar a interpretar e operacionalizar as 

normas e diretrizes do Programa. Salienta-se, nesse caderno, a necessidade de 

planejar conforme o que já está estabelecido, no entanto, isso contraria a ideia de 

uma proposta inacabada e flexível, que também consta no documento. 

 
O momento de planejar é também momento de compreender o 
alcance das ações da Rede Municipal de Ensino e de organizar 
esforços para o alcance dos objetivos que estão postos. Os passos 
do planejamento, com os quais se inicia este ano de 2014, supõem 
uma inovação profunda, não apenas inaugurada com um Decreto, 
mas baseada na construção de um novo currículo e de seu 
acompanhamento junto aos educandos. (SÃO PAULO, 2014a, p. 5, 
grifos meus) 

 

 Este caderno está dividido em dois eixos: Qualidade e Gestão. O primeiro 

trata dos princípios e ações para a qualidade de ensino relacionada ao currículo e à 

unidade educacional como polo de desenvolvimento cultural e centro de 

investigação cognitiva. O segundo eixo aborda os princípios e práticas da Gestão 

Pedagógica, Democrática e do Conhecimento. No final constam as vinte e uma 

notas técnicas ao Documento de Referência do Programa elaborado no ano anterior 

a implantação. 

 O segundo caderno, também elaborado em 2014, intitula-se “Subsídios 2: 

Sistema de Gestão Pedagógica – SGP e a Avaliação Para a Aprendizagem”. Este 

dá continuidade aos elementos relacionados à gestão discutidos no primeiro 

caderno, enfatiza as questões da avaliação, registro e planejamento e traz um 

manual para utilização do SGP. O documento esclarece as concepções de avaliação 

da reforma, vinculando a qualidade da educação à avaliação do processo educativo. 

Ressaltam-se as questões: Por que, para que e o que avaliar?   

 

A finalidade ou objetivo da avaliação, que precisa estar claro para o 
professor, é determinante em sua ação. Ao decidir avaliar, é 
necessário definir qual fenômeno ou característica será avaliado. 
Ressalta-se que a finalidade básica da avaliação é orientar: a 
intervenção, para tomada de decisões educativas; a observação da 
evolução e do desenvolvimento dos educandos; o planejamento e 
intervenção; a modificação de determinadas situações, relações ou 
práticas educativas. (SÃO PAULO, 2014b, p.15) 
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 É importante destacar que, na reorganização, os diários de papel foram 

substituídos pelo SGP, sistema on-line, no qual devem ser descritos pelo professor o 

planejamento, o diário de classe, a frequência, as atividades avaliativas, as fichas 

individuais e o boletim. No caderno 2 é explicitado que “O SGP foi concebido como 

um apoio tecnológico ao professor para que todo seu planejamento possa estar 

disponível a ele o tempo todo e ser revisto, reprogramado instantaneamente e on-

line”. (SÃO PAULO, 2014b, p.10)   

 Ao planejar nesta ferramenta, o docente deve selecionar inicialmente as 

expectativas programadas para o bimestre e, posteriormente, marcar quais dos itens 

foram trabalhados e alcançados, como demonstra a Ilustração 4, a seguir.  

 

      Ilustração 4 – Planejamento Bimestral 

 

     Fonte: Caderno de formação Subsídios 2. Disponível em:  
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10019.pdf. Acesso em 31 out 2016.  

 
 

Nota-se que o termo utilizado no SGP como referência aos conteúdos a 

serem trabalhados, continua a ser “Expectativas de Aprendizagem”, contradizendo a 

concepção de currículo da nova proposta que substitui essa expressão por “Direitos 

de Aprendizagem”, a ser abordada com mais ênfase no item 2.3.2 desta pesquisa. 

O processo do ensino e aprendizagem de cada turma é registrado no Diário 

de Classe (Ilustração 5), ferramenta na qual o professor pode lançar frequência, 

cadastrar atividades avaliativas, postar as notas, incluir ou excluir aulas, visualizar 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10019.pdf
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e/ou alterar datas, realizar anotações, apontar o que foi trabalhado em cada aula etc. 

(SÃO PAULO, 2014b) 

 

       Ilustração 5 – Diário de Classe 

 

Fonte: Caderno de formação Subsídios 2. Disponível em :  
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10019.pdf. Acesso em 31 out 2016.  

 

 

 A Rede Municipal de Ensino de São Paulo – RMESP – propõe um exemplar 

padrão de boletim a ser impresso por meio do SGP no qual “A proposta apresentada 

[...] prevê um campo destinado ao registro de uma síntese e comentários da 

trajetória pedagógica do aluno, no bimestre, de seu processo e da avaliação 

realizada pelo Conselho de Classe” (SÃO PAULO, 2014b, p. 50). Ainda, para os 

alunos do Ciclo Interdisciplinar e Autoral, há um espaço para uma autoavaliação, na 

qual o discente reflete sobre o que tem feito e o que pretende fazer em relação ao 

seu compromisso com a escola e com sua aprendizagem. A Ilustração 6, a seguir, 

apresenta um modelo de boletim elaborado para o Ciclo Interdisciplinar. 

 

 

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10019.pdf
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Ilustração 6 – Boletim Ciclo Interdisciplinar 

 

Fonte: Caderno de formação Subsídios 2. Disponível em 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10019.pdf. Acesso em 31 out 2016.  

 

 

Além das instruções para o uso do SGP, no mesmo caderno de formação  

Subsídios 2 evidenciam-se dificuldades de diversas ordens para sua implantação e 

utilização. De ordem pessoal, destaca-se a resistência dos educadores para 

exporem seus registros e em relação à ferramenta tecnológica; de ordem 

pedagógica, salienta-se a necessidade de mais reflexões e estudos sobre a 

avaliação dos alunos da Educação Especial, além de rever práticas fragmentadas e 

distantes da família; de ordem formativa, compreende-se a importância de ampliar o 

processo de formação para docentes e gestores; e de ordem tecnológica, 

reconhece-se os problemas enfrentados em relação ao acesso à internet, à 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10019.pdf
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oscilação da rede wi-fi, à insuficiência de equipamentos nas escolas e ao 

congestionamento do atendimento 0800 em alguns horários pela quantidade de 

ligações. Apesar das dificuldades, a SME, no referido caderno, se compromete a 

tratar dos problemas e melhorar o funcionamento do sistema. (SÃO PAULO, 2014b) 

 O terceiro caderno elaborado pela SME intitula-se “Subsídios 3: CEU-FOR 

Sistema de Formação dos Educadores da Rede Municipal de São Paulo”. Este inicia 

apresentando o quadro de formação de educadores no Brasil e no município de São 

Paulo. Logo após, discute os princípios para um currículo de formação de 

professores, para então explicitar as propostas que serão desenvolvidas neste 

sentido, no âmbito das diretrizes e concepções do Programa Mais Educação São 

Paulo. 

 

É o objetivo principal do CEU-FOR constituir-se em um Sistema de 
Formação dos Educadores da Rede Municipal de Ensino de São 
Paulo, por meio da organização da oferta de ações formativas com 
foco em prioridades estratégicas, considerando as experiências dos 
educadores, assim como o fornecimento de condições de acesso e 
permanência, resultando em uma política orgânica que alie pesquisa 
acadêmica e investigação a partir da prática, com foco na melhoria 
da qualidade da educação municipal. (SÃO PAULO, 2014c, p. 28) 

 

 A proposta é que as formações sejam oferecidas por três esferas 

organizacionais diferentes: ofertas diretas pela própria SME e Diretorias Regionais -

DREs; Universidade Aberta do Brasil – UAB; e rede de parcerias como sindicatos, 

instituições públicas e privadas, organizações não governamentais, entre outras. 

 No ano de 2015, Gabriel Chalita assumiu a Secretaria Municipal de Educação 

no lugar de Cesar Callegari e deu continuidade às propostas do Programa, 

disponibilizando mais dois cadernos de subsídios.  

O quarto caderno foi intitulado “Subsídios 4: avaliação para a aprendizagem 

externa e em larga escala”. Este aprofunda as discussões conceituais e 

metodológicas sobre o tema avaliação, com ênfase na externa e em larga escala.  

 

As avaliações educacionais externas e em larga escala têm o 
objetivo de subsidiar as escolas, no que diz respeito ao 
aprimoramento de práticas pedagógicas e de gestão, e as 
secretarias de educação, no que se refere à formulação de políticas 
educacionais. Entretanto, gestores e educadores ainda demonstram 
dificuldades na compreensão dos resultados dessas avaliações para 
utilizá-los em prol da educação.  (SÃO PAULO, 2015a, p. 12) 
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 Os textos deste documento baseiam-se nas palestras da Professora Doutora 

Bernadete Gatti e da Professora Mestre Bruna Ribeiro, sendo que na segunda parte 

o enfoque ocorre sobre a avaliação na Educação Infantil. A terceira e quarta parte do 

arquivo, relata as análises e discussões sobre o tema do Grupo de Implementação 

Permanente (GIP) da SME. 

 O quinto caderno é intitulado “Subsídios 5: A Supervisão Escolar na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo – A Gestão Educacional em uma Perspectiva 

Sistêmica”.  Este foi resultado de momentos de formações presenciais e a distância 

para os supervisores escolares da rede, com o apoio da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. 

 Durante o desenvolvimento das propostas, além dos cadernos de subsídios, 

foram enviados às escolas mais três livros: um voltado para o segmento da EJA, 

outro relacionado à questão do uso da tecnologia e linguagem midiática na 

Educação Infantil e outro que discute as concepções para um currículo integrador da 

infância, com o intuito de “promover reflexões sobre as práticas pedagógicas com 

vistas a um processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 

que articule os trabalhos desenvolvidos nas duas etapas”. (SÃO PAULO, 2015b, p.5) 

 O secretário municipal e sua equipe realizaram encontros com a comunidade 

escolar das treze Diretorias Regionais de Educação – DREs – de São Paulo, no 

período de 10 de fevereiro a 25 de março de 2015. Dessas visitas surgiu o 

documento “Diálogos com a rede” (SÃO PAULO, 2015c), que expõe a devolutiva em 

relação às ações tomadas a partir dos questionamentos que apareceram nas 

reuniões. A primeira parte do arquivo discute as questões pedagógicas, estruturais, 

funcionais e os desafios ainda presentes na reorganização; na segunda parte há a 

caracterização das DREs de São Paulo e as propostas de ações que vêm sendo 

realizadas em cada uma delas. 

 Vale destacar alguns dos desafios apontados no documento sobre os quais a 

rede municipal de ensino avançou, mas que ainda não conseguiu solucioná-los. 

Reconhece-se a falta de equipamentos escolares, a demora na realização da 

manutenção das impressoras das escolas e a impossibilidade da liberação do wi-fi 

para uso de equipamento próprio. 

 Ainda em 2015, no segundo semestre, as equipes pedagógicas da SME e das 

DREs disponibilizaram o primeiro documento “AGIR”, no intuito da avaliação e 

reelaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs – das unidades escolares, 
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que deveriam ser repensados a partir de alguns conceitos, aspectos, 

problematizações e propostas de reflexão com a comunidade educativa ponderados 

neste documento sobre a qualidade social da educação e gestão democrática (SÃO 

PAULO, 2015e).  

 No início de 2016, foi divulgado o segundo documento AGIR, com o objetivo 

de dar continuidade às discussões e contribuir para o percurso formativo da RME ao 

longo do ano. Neste destacam-se as metas e prioridades da política educacional 

aprovadas no Plano Municipal de Educação – PME – no ano anterior, enfatizando 

que estas devem ser consideradas na revisão dos PPPs das escolas. As metas 

apontadas são: 

- A priorização do avanço na melhoria da qualidade da educação ao 
destinar 33% do total de impostos e repasses para a Educação, um 
aumento de dois pontos em relação à porcentagem atual, de 31%. 
 - A garantia do atendimento de 75% das crianças de zero a 3 anos e 
11 meses ou 100% da demanda registrada, o que for maior, até o 
final da década.   
- A diminuição significativa na relação entre o número de alunos por 
educador, colocando limites e estabelecendo que o mesmo aconteça 
nos Centros de Educação Infantil assim que a meta de universalizar 
o atendimento a essa demanda seja alcançada.  
- O fortalecimento da gestão democrática da Educação, instituindo os 
Conselhos Regionais de Representantes dos Conselhos de Escola 
(CRECE), em cada Diretoria Regional de Educação, que, entre 
outros agentes, também construirão os Planos Regionais de 
Educação, instrumentos de qualificação da educação municipal que 
necessariamente devem reconhecer e considerar as diferenças entre 
as regiões do município.   
- A valorização do profissional do magistério público ao estabelecer 
um conjunto de estratégias voltadas a jornadas de trabalho dos 
professores que respeite 1/3 de seu total para formação e 
planejamento, instituindo a meta de formação inicial e a 
regulamentação de participação dos profissionais em cursos de pós-
graduação lato e stricto sensu, garantindo o respeito aos direitos já 
adquiridos pelos profissionais e buscando ainda mais avanços. (SÃO 
PAULO, 2016, p. 4) 

 
 O documento está organizado de forma a trazer reflexões e questionamentos 

sobre os temas avaliação, formação e currículo, considerando cada segmento e  

anuncia que em junho do mesmo ano haverá um encontro formativo para a 

discussão das práticas dos educadores no Congresso Municipal de Educação. 

 Outro ponto a ser considerado no AGIR é a ênfase em relação à implantação 

da escola integral na RME, a partir do Programa “São Paulo Integral – ampliando e 

construindo novos caminhos pedagógicos”, possibilitando, assim, que os educandos 

tenham maior tempo de permanência na escola, ampliando de cinco para sete horas 
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de aulas diárias. As escolas que tiveram interesse em aderir ao Programa, já 

iniciaram o ano de 2016 neste novo formato de tempo. 

 
O Programa prevê a expansão de tempos, espaços e oportunidades 
educativas, cujo ponto central marca uma aprendizagem conectada à 
vida e aos interesses e possibilidades dos educandos, [...] 
reconhecendo as múltiplas dimensões do ser humano e a 
peculiaridade do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, 
o estabelecimento de vínculos entre os educandos e a cidade, 
visando potencializar a qualidade social da educação. Assim sendo, 
às escolas que aderiram ao programa surge um novo desafio, o 
planejamento deve atentar para o desenvolvimento do programa, 
cujo processo de elaboração deve ser considerado pela ação 
supervisora das DREs. (SÃO PAULO, 2016, p. 5) 

 
Neste primeiro ano de implantação do São Paulo Integral, 110 das 3.351 

escolas da RME aderiram ao Programa, sendo 37 de Educação Infantil e 73 de 

Ensino Fundamental. Vale mencionar que a iniciativa teve início no ciclo de 

Alfabetização.  

 

2.3.2 Análise Comparada: Proposta Atual e Anterior 

 

 Para compreender de forma mais clara a reorganização e alguns dos 

elementos mais significativos que mudaram da proposta anterior para a nova 

proposta de organização do Ensino Fundamental no município de São Paulo, foco 

desta pesquisa, apresenta-se, a seguir, um quadro comparativo (Quadro 2), que 

explicita e analisa alguns pontos alterados a partir de 2014. 

 

 

Quadro 2 – Comparação das propostas de organização dos ciclos no Ensino Fundamental (continua) 

  
Proposta anterior Nova proposta 

CURRÍCULO 

2 ciclos: ciclo I e ciclo II 3 ciclos: Ciclo de alfabetização, Ciclo 
Interdisciplinar, Ciclo Autoral 

Base no documento de 
Orientações curriculares e 
expectativas de aprendizagem 
para cada ano do ciclo 

Base nos direitos de aprendizagem 
para cada ciclo 

REPROVAÇÃO 
2 possibilidades: final ciclo I e 
II 

5 possibilidades: final do Ciclo de 
alfabetização, do Ciclo Interdisciplinar 
e todos os anos do Ciclo Autoral 
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Quadro 2 – Comparação das propostas de organização dos ciclos no Ensino Fundamental (conclusão) 

 Proposta anterior Nova proposta 

AVALIAÇÃO 

Notas por Conceitos: 
Satisfatório, Plenamente 
Satisfatório, Não Satisfatório 

Notas de 0 a 10 a partir do segundo 
ciclo 

Provas a critérios das 
unidades 

Provas bimestrais obrigatórias 

Não há boletins Boletim bimestral obrigatório 

 
Lição de casa a critério do 
professor 

Lição de casa obrigatória 

PLANEJAMENTO E 
REGISTRO 

Diário de papel 
Online - SGP (sistema de gestão 
pedagógica) 

Não há 
Banco de Questões, Experimentos e 
Projetos 

REGIMENTO 
Orientações gerais para todas 
as unidades 

Diretrizes gerais, dispositivos 
disciplinares: suspensão, advertência, 
repreensão 

Fonte: elaborado pela autora com base no Quadro síntese
9
 das principais alterações após a consulta 

do Programa Mais Educação São Paulo. 
 

  

 Desde 1998 o currículo era organizado em dois ciclos: ciclo I, que 

compreendia do 1º ao 5º ano, e ciclo II do 6º ao 9º ano. Esta divisão era denominada 

pelos profissionais da rede em Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, 

separando assim em “blocos” diferentes os professores polivalentes dos 

especialistas, remetendo a uma “[...] reedição da segmentação entre escola primária 

e ginasial” (ALAVARSE, 2002, p. 313). Com a reorganização, o Ensino Fundamental 

passou a ser organizado em três ciclos: Ciclo de Alfabetização, compreendendo do 

1º ao 3º ano, Ciclo Interdisciplinar do 4º ao 6º ano, e Ciclo Autoral do 7º ao 9º ano. 

Cada um dos ciclos apresenta objetivos e elementos específicos como pode se 

observar no quadro 3 mais adiante. 

 Na proposta anterior o currículo e o planejamento do professor eram 

baseados no documento “Orientações curriculares e proposição de expectativas de 

aprendizagem para o Ensino Fundamental”, o qual direcionava os objetivos e 

conteúdos separados por áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, 

Natureza e Sociedade, Artes e Educação Física), que deveriam ser trabalhadas a 

cada ano do ciclo de forma fragmentada, como apontado anteriormente. Com a 

reforma, o termo “expectativas de aprendizagem” foi substituído pela expressão 

                                                           
9
 Cf. nota de rodapé nº 11. 
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“direitos de aprendizagem”, com a justificativa que a aprendizagem é um direito 

humano, e o currículo e o ciclo contínuo devem viabilizar estes direitos. (BRASIL, 

2012) 

 Nesse sentido, a orientação da SME para o ciclo de alfabetização foi que as 

escolas seguissem o direcionamento curricular proposto no documento elaborado 

pelo Ministério da Educação em 2012 “Elementos conceituais e metodológicos para 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização 

(1º, 2º, 3º anos) do Ensino Fundamental”. Este está organizado em duas partes, a 

primeira aborda os conceitos de aprendizagem como direito e o contexto atual deste 

movimento curricular; a segunda parte explicita os 30 direitos que o compõem, os 20 

eixos que estruturam esses direitos e os 256 objetivos de aprendizagem dos eixos 

(BRASIL, 2012). Vale ressaltar que, assim como no documento norteador da 

proposta anterior, este também está separado por áreas do conhecimento (Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Linguagem relacionado a Artes e 

Educação Física) e os eixos expressam o que deve ser trabalhado em cada área, 

demonstrando também uma fragmentação dos conteúdos, o que vai de encontro à 

proposta de interdisciplinaridade da reorganização. Porém, nota-se uma 

diferenciação em relação às orientações da gestão anterior, pois neste documento 

não há objetivos determinados para cada ano, mas sim, para todo o ciclo de 

alfabetização. Há quadros no documento que apontam o ano em que cada conteúdo 

deve ser introduzido, aprofundado e consolidado. Embora essa proposta adotada se 

demonstre mais flexível que a anterior, supondo uma continuidade da aprendizagem 

ao longo do ciclo, é possível inferir que ela pode acabar limitando o trabalho do 

professor por determinar quais e como os conteúdos devem ser abordados em cada 

ano do ciclo, não considerando os diferentes tempos de aprendizagem dos alunos. 

Além disso, o currículo para este ciclo foi colocado verticalmente, sem considerar as 

opiniões da comunidade escolar, o que contradiz a proposição da reforma. 

 

[...] é imprescindível educar nosso olhar na visão de um currículo que 
dialogue com a identidade cultural da educadora e do educador, da 
educanda e do educando, com a concepção de ensinar, de aprender, 
de avaliar, com a democratização das relações e, sobretudo, 
rompendo com as práticas excludentes e a invisibilidade que 
perpassa a sociedade. (SÃO PAULO, 2016, p. 7) 

 
 Em relação às orientações curriculares para os ciclos Interdisciplinar e 

Autoral, foi disponibilizado em 2015 o documento “Diálogos interdisciplinares a 
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caminho da autoria: elementos conceituais e metodológicos para a construção dos 

direitos de aprendizagem do Ciclo Interdisciplinar”. Este se apresenta como 

referência para as ações de formação docente, sendo elaborado a partir de 

encontros da equipe de Diretoria de Orientação Técnica – DOT – com dois 

professores por período de cada unidade escolar da rede, com o objetivo de 

construir os direitos de aprendizagem para estes ciclos. O documento foi organizado 

“[...] em torno de cinco eixos, sistematizados em capítulos, que podem ser lidos de 

modo independente: ciclos de aprendizagem; sujeitos da infância; currículo; 

interdisciplinaridade; avaliação” (SÃO PAULO, 2015d, p. 7). Cabe destacar que a 

proposta deste documento não é consoante com os princípios da reforma, pois 

contou com a participação na elaboração de uma parcela dos professores, gestores, 

e não traz um direcionamento rígido do currículo separado por ano/ciclo, mas sim, 

reflexões relacionadas à concepção de educação da administração atual e de 

teóricos especialistas nos assuntos abordados em cada eixo. O fragmento do 

documento apresentado a seguir salienta este apontamento. 

 

Sem o objetivo de esgotar todas as possibilidades do fazer 
educativo, nem de prescrever práticas docentes, este texto se 
constitui por meio de indagações, reflexões e memória, a partir de 
escolhas que reafirmam o direito à educação pública com qualidade 
social para todas as crianças e jovens. É pela consciência da 
pluralidade de concepções que permeiam o fazer educativo que a 
opção deste documento é pelo encontro, pelo debate e pelo coletivo. 
(SÃO PAULO, 2015d, p. 8) 

 

 No aspecto da possibilidade de reprovação houve um significativo aumento 

em relação à proposta anterior. Antes da reforma, havia duas possibilidades de 

retenção, uma no final do Ciclo I e outra no último ano do Ciclo II. Com a 

reorganização, há cinco momentos em que os alunos podem ser retidos, ao final dos 

Ciclos de Alfabetização e Interdisciplinar, e em todos os anos do Ciclo Autoral. 

 O aumento dos anos com possibilidade de reprovação foi implantado em uma 

perspectiva de combater a promoção automática criticada por uma parcela 

significativa da comunidade escolar. 

A aprovação automática, sem compromisso com a aprendizagem e o 
desenvolvimento, vem sendo um grande mal para a educação de 
crianças e jovens brasileiros. Essa prática, ainda comum em muitas 
escolas, compromete o futuro de milhões de estudantes, que, na 
vida, logo descobrirão que conhecimentos importantes lhes foram 



76 
 

sonegados e que condições indispensáveis para a sua plena 
cidadania lhes foram subtraídas. (SÃO PAULO, 2014a, p. 101) 

Freitas (2003) discute essa ideia e afirma que a promoção automática está 

relacionada à permanência da criança na escola sem um compromisso com sua 

aprendizagem, sem que progressos tenham sido alcançados, porém isso não 

significa que a reprovação possa garantir esse avanço. Palma Filho; Alves e Duran 

(2012) sinalizam que as interrupções causadas pela reprovação “[...] são rupturas no 

currículo do estudante que não garantem sua aprendizagem, ao contrário, causam 

danos desnecessários e muitas vezes irreparáveis” (p. 180). A nota técnica nº 13 do 

Programa Mais Educação São Paulo, contrapõe: 

 

A retenção é resultante de um processo e sinaliza que o percurso do 
ensino e aprendizagem não atingiu o desejado até determinado 
momento. É, nesse sentido, um indicador de dificuldades a serem 
superadas, a fim de que o estudante possa, de fato, avançar para 
novas etapas [...]. A retenção de um aluno em determinado momento 
de seu processo de desenvolvimento pressupõe a oportunidade de 
revisão e de amadurecimento, para que ele prossiga em melhores 
condições de acompanhar a etapa seguinte. (SÃO PAULO, 2014a, p. 
102-103) 

 

 Sobre isso, pode-se observar que se responsabiliza o aluno pela reprovação, 

e se supõe que, dessa forma, ele terá motivação para que avance. De acordo com 

Paro (2001): 

[...] há um equívoco didático enorme em supor que a presença da 
prova ou da reprovação seja um motivo essencial defensável para 
induzir o aluno ao estudo. Se for verdade que é pela prova que se 
motiva o aluno a estudar e a ter responsabilidade, significa que o 
ensino está muito mal provido de recursos para motivar o aluno a 
estudar. (p.111) 

 

 Ressalta-se também, no mesmo documento, a afirmação de que “Se, ao fim 

de todos os processos de exposição ao conhecimento, os direitos e objetivos de 

aprendizagem não tiverem sido realizados, a ponto de comprometerem a 

continuidade dos estudos, o estudante poderá ser retido” (SÃO PAULO, 2014a, 

p.102). Essa afirmação pressupõe uma expectativa de aprendizagem para cada ano, 

e contradiz a proposta de organização em ciclos, que permite uma flexibilidade no 

tempo de aprendizagem em um período maior que um ano letivo. Ademais, vale 

destacar que no ciclo autoral a reprovação acontece em todos os anos, o que se 

aproxima mais da organização em séries do que a em ciclos. 
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 A avaliação educacional na nova proposta se coloca como intrinsicamente 

ligada à qualidade social da Educação Básica, voltada para a aprendizagem dos 

sujeitos em uma perspectiva de garantir o direito à educação.  

 

Compreendemos a avaliação na perspectiva inclusiva, dialógica, 
autoral, promotora de autonomia, da participação e da 
responsabilidade com o coletivo. Portanto, coerente com a 
construção de uma escola justa e democrática que considera todos 
os envolvidos no processo educativo. (SÃO PAULO, 2016, p. 20) 
 

 De acordo com os documentos e notas técnicas voltadas a este tema, a 

concepção da administração ao longo da implantação da nova proposta é de uma 

avaliação diagnóstica e formativa, privilegiando o processo com o objetivo de 

superar desafios, não medir ou testar conhecimentos, o que se contrapõe a uma 

proposta que subentenda e amplie a possibilidade de reprovação ao longo do 

processo. 

A avaliação formativa integrada ao processo, prioritariamente 
qualitativa, possibilita que os sujeitos das aprendizagens, nas 
diversas interações, modifiquem suas experiências e seus processos 
de apropriação e produção de conhecimento, de forma autônoma e 
autoral. Para tanto, é preciso estabelecer, um processo dialógico, os 
critérios que correspondem aos objetivos do processo educativo. 
(SÃO PAULO, 2016, p. 22) 
 

Palma Filho; Alves e Duran (2012) corroboram este apontamento ao 

declararem que a avaliação essencialmente formativa é a grande conquista da 

organização da escola em ciclos, tendo como papel subsidiar o trabalho pedagógico 

do professor, oferecendo elementos para que ele reveja sua prática e a aperfeiçoe 

em função do aproveitamento do aluno. Para estes autores “assumir esse 

posicionamento sobre avaliação escolar significa entender que para ensinar é 

preciso procurar ver o que acontece com quem aprende e como o aprendiz reage”. 

(p. 28). 

No entanto, alguns aspectos da concepção de avaliação na nova proposta 

remetem à avaliação somativa presente na escola seriada e não a avaliação 

processual em que os ciclos se baseiam. Um destes aspectos refere-se à aplicação 

das provas, as quais, na proposta anterior, ficavam a critério das unidades escolares 

e dos docentes e na atual, apesar de se reconhecer os diversos instrumentos de 

avaliação, são consideradas obrigatórias, devendo ser aplicadas bimestralmente por 
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área de conhecimento. O item 1.2.2.1 do documento de referência do Programa 

especifica esta questão: 

 

1.2.2 As estratégias propostas  
No âmbito da avaliação, serão adotadas providências para a garantia 
da aprendizagem como Direito Humano por meio das seguintes 
considerações e estratégias:  
1.2.2.1 Avaliações e Provas Bimestrais:   
Com notas de zero a dez nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral e 
Ensino Médio. No Ciclo de Alfabetização, atribuição de conceitos. 
(SÃO PAULO, 2013b, p. 28, grifos meus) 
 
 

As notas eram, desde a implantação dos ciclos, registradas utilizando-se a 

ideia de conceitos (Plenamente Satisfatório – PS, Satisfatório – S, e Não Satisfatório 

– NS). Com a reorganização, volta o uso das notas de 0 a 10, as quais devem ser 

expressas nos boletins e disponibilizadas aos responsáveis bimestralmente. Na 

proposta anterior não havia boletins, com a reforma eles voltaram a ser utilizados 

com a justificativa que “[...] as informações apresentadas nesse registro podem 

contribuir para levar o pai/responsável a interagir com a escola, a fim de entender e 

acompanhar o desenvolvimento escolar do estudante”. (SÃO PAULO, 2014a, p. 100) 

A SME sugere que se utilize também o instrumento de Autoavaliação10, para 

que o estudante possa refletir sobre os conhecimentos construídos e sobre sua 

relação com a escola, professor e colegas (SÃO PAULO, 2015d, p. 53). De acordo 

com a Nota Técnica nº 12, a referência para esse instrumento vem de Paulo Freire e 

dos três eixos por ele apontados: ação-reflexão-ação. Para a efetivação desta 

ferramenta, a SME indica que a autoavaliação siga os seguintes propósitos: 

 

• Diagnosticar o momento em que o aluno ou o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da Unidade Educacional se encontram; 
• Aperfeiçoar as ações pedagógicas ou o PPP, preservando e 
acentuando conquistas importantes, corrigindo rumos, apontando 
novos horizontes, replanejando;  
• Encontrar/Descobrir novos sentidos para as ações;  
• Estimular a participação efetiva de todos, Estudantes e 
Educadores, por meio do autoconhecimento que propicie o 
desenvolvimento pessoal daqueles que participam do processo 
educacional da aprendizagem; 
• Integrar o processo avaliativo, complementando outras atividades e 
ações, inclusive avaliações externas. (SÃO PAULO, 2013c, p. 39) 

 

                                                           
10

 A discussão sobre a utilização da autoavaliação no cotidiano escolar encontra-se na seção 
3.2.1.2.4 desta pesquisa. 
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 Cabe refletir que os boletins podem significar para as famílias e alunos o 

retrato do sucesso ou insucesso na aprendizagem, contribuindo para uma rotulação 

e estigmatização dos educandos, como se a formação humana, o desenvolvimento 

e a aprendizagem pudessem ser mensurados por notas pontuais.  Sobre isso, Paro 

(2001, p. 48) destaca que: “Não é por acaso, portanto, que a razão de ser do ensino 

passe a ser, não o aprendizado, não a formação humana, mas o êxito em exames”. 

O autor ainda acrescenta:  

 

Os próprios pais quando denotam interesse na vida escolar do filho, 
é para perguntarem se tiraram boas notas, se passaram de ano [...], 
não se estão logrando preparar-se para uma vida melhor, para si e 
para a sociedade, a partir da apropriação da cultura. (PARO, 2001, p. 
48) 
 

Outro item que antes ficava a critério das unidades educacionais e passou a 

ser obrigatório é a lição de casa, que é retomada no sentido de estreitar o vínculo 

com as famílias, propiciando o acompanhamento das mesmas nos processos de 

aprendizagem. (ibid., p. 99) 

Há de se considerar que a obrigatoriedade de provas, boletins, notas e lição 

de casa podem limitar a autonomia do professor no sentido de ele não poder fazer 

as escolhas dos instrumentos avaliativos mais adequados para a aprendizagem de 

seus alunos. Além disso, essas imposições supõem padronização e 

responsabilização do docente e do discente pela apresentação de bons resultados 

na avaliação e sucesso na aprendizagem, uma vez que o governo está “fazendo sua 

parte”. Pode-se relacionar essa questão ao que Bahia (2012) aponta quando se 

refere aos Parâmetros Curriculares Nacionais, “[...] esta política tem um discurso que 

justifica suas ações e seu compromisso [...] e que sutilmente anuncia que o governo 

propõe, investe e implementa e o professor é responsável para que isso dê certo”. 

(p. 32) 

 Ainda no aspecto da avaliação, cabe salientar que no início do ano de 2014, 

quando a reforma estava sendo implantada, foi divulgado na rede um arquivo 

contendo a primeira prova bimestral de 2014, enfatizando as disciplinas de 

Português e Matemática, a serem aplicadas pelos professores e digitadas no 

Sistema de Gestão de Pedagógica – SGP, gerando um relatório geral percentual em 

relação às habilidades dos alunos solicitadas na mesma. Nota-se, neste caso, uma 

contradição em relação à concepção de avaliação explicitada no caderno de 
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subsídios 2, pois foi oferecido um modelo único e pronto de prova, elaborado sem 

considerar as especificidades de cada região, unidade escolar, sala de aula e aluno. 

 No sentido de uma avaliação para a aprendizagem, a SME instaurou o 

Sistema de Gestão Pedagógica – SGP, sendo assim, o registro e o planejamento 

que antes eram realizados nos diários de papel, passaram a ser on-line. Sobre este 

aspecto, cabe comentar que no ano de 2015 foi determinado que todos os 

professores deveriam realizar os registros de falta dos alunos, o diário de classe e o 

planejamento no SGP, explicitando as notas atribuídas para serem gerados os 

boletins, porém deve-se considerar a deficiência de estrutura física da rede e 

possível falta de computadores disponíveis para uso dos docentes nas unidades 

escolares,  além da impossibilidade de liberação do uso do wi-fi para equipamentos 

próprios, como é apontado no documento “Diálogos com a rede”: “Nesse momento, 

ainda não é possível a liberação de wi-fi para uso de equipamento próprio, tendo em 

vista os links de internet nas unidades não suportarem mais equipamentos” (SÃO 

PAULO, 2015c, p. 47). Estes fatores dificultam a realização dos registros e geram 

resistência dos professores. Sobre isso Palma Filho; Alves e Duran (2012) 

acrescentam: 

 
Fala-se muito na resistência dos professores a aceitar a organização 
do ensino em ciclos com progressão continuada. Pode-se afirmar 
que as maiores dificuldades decorrem, sobretudo, da falta de 
condições estruturais nas escolas para que essa organização 
produza os resultados almejados por todos. (p. 179) 
 

 Para contribuir com o planejamento do professor, a SME se compromete a 

disponibilizar como apoio Pedagógico um banco de questões comentadas, de 

experimentos e projetos, que será “[...] composto por um conjunto de itens criados 

por especialistas em avaliação das equipes técnicas da SME/DOT e complementado 

por colaborações de educadores da RME”. (SÃO PAULO, 2014a, p.100)  

 Nas diretrizes para o regimento escolar é possível identificar alterações em 

relação à proposta anterior. Antes o regimento seguia orientações gerais para todas 

as unidades da RME. Com a reorganização, há um conjunto de elementos comuns e 

uma parte própria de cada unidade.  

 

Farão parte dos Regimentos Educacionais: organização das etapas, 
modalidades e duração do ensino; gestão escolar; Conselho de 
Escola; instituições auxiliares, como as Associações de Pais e 
Mestres (APM); a organização do processo educativo, contemplando 
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currículo, Projeto Político-Pedagógico, Ciclos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 
de Jovens e Adultos, Ensino Médio; o processo de avaliação: a 
avaliação institucional, a avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem; a produção de relatórios na Educação Infantil; as 
ações de apoio ao processo educativo; as normas de convívio, 
contemplando direitos e deveres dos alunos, deveres da equipe 
escolar, participação dos pais ou responsáveis, medidas 
disciplinares; calendário de atividades, matrícula, classificação e 
reclassificação, recuperação; apuração da assiduidade, 
compensação das ausências, promoção; entre outros. (SÃO PAULO, 
2014a, p.115) 
 

Dentre estes pontos, destaca-se o conjunto de normas disciplinares, 

constando no rol de possibilidades a repreensão, a advertência e a suspensão, 

conforme é evidenciado na nota técnica nº 21 (SÃO PAULO, 2013c), itens não 

permitidos na administração anterior, pois são punições que nem sempre supõem 

um retorno positivo e formativo dos estudantes. 

Vale ressaltar que em 2013 foi divulgado um quadro síntese (Anexo A)11 

demonstrando como se dão alguns elementos na RME antes da reforma, e uma 

síntese com as principais alterações em relação à nova proposta antes e depois da 

consulta pública. Os aspectos apontados que foram alterados estão ligados: à 

possibilidade de dependência nos 7º e 8º anos que foi retirada da proposta, ao 

acréscimo de dispositivos disciplinares no regimento e às provas bimestrais, 

conforme aponta a nota técnica 23:  

 

Considera-se, após Consulta Pública, que a avaliação em processo 
envolve a adoção de instrumentos e estratégias diversos, inclusive 
provas, porém não somente elas, propõe-se a substituição do termo 
“provas” por “provas e outras formas de avaliação”. (SÃO PAULO, 
2013c, p. 61, grifos do documento) 
 

É possível observar, que apesar da ênfase que se dá nos documentos em 

relação à gestão democrática e à importância da participação da comunidade 

escolar na reorganização, poucos aspectos foram alterados na nova proposta depois 

da consulta, a qual, pode-se considerar, ficou disponível por um curto período de 

tempo, apenas um mês, para a postagem das opiniões dos professores e 

comunidade. 

 

                                                           
11

O Quadro síntese das principais alterações após a consulta do Programa Mais Educação São Paulo 
está disponível em: 
<http://maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/download/docs/Quadro_Sintese_principais_alterac
oes_apos_consulta.pdf> Acesso em 21 jun 2016. 
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2.3.2.1 Os ciclos na proposta atual 

 

Além das mudanças apresentadas e analisadas no Quadro 2, é importante 

evidenciar alguns elementos que são específicos para cada ciclo, conforme é 

apontado no Quadro 3, a seguir. 

 

   Quadro 3 – Especificidades de cada ciclo de aprendizagem 

Ciclo de Alfabetização 
 
(1º ao 3º ano –  
alunos de 6 a 8 anos) 
 

- PNAIC 

- Alfabetização até o final do ciclo  

Ciclo Interdisciplinar 
 
(4º ao 6º ano –  
alunos de 9 a 11 anos) 

-   6º ano: docência compartilhada 
 
- Trabalho com projetos 

-  Foco interdisciplinar  

Ciclo Autoral 
 
(7º ao 9º ano –  
alunos de 12 a 14 anos) 

- Projetos de intervenção Social 

- TCA (Trabalho Colaborativo Autoral)  

-  Foco na autoria e protagonismo juvenil  

  Fonte: elaborado pela autora. 

 

 O Ciclo de Alfabetização, que compreende o 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental, tem como objetivo garantir que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ou seja, até o final do ciclo. Como já 

apontado, os direitos de aprendizagem para o Ciclo de Alfabetização servem de 

referência para estes períodos, assim como os cadernos de formação do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, encaminhados pelo MEC às 

Unidades da Rede Municipal de Ensino. A SME aderiu ao PNAIC em outubro de 

2012 em substituição ao Projeto Ler e Escrever, que regia o currículo dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental na proposta anterior. É importante mencionar que os 

materiais e ações que vinham se desenvolvendo neste projeto foram 

desconsiderados e iniciou-se a formação dos professores que atuavam no Ciclo de 

Alfabetização para o PNAIC em fevereiro de 2013. (SÃO PAULO, 2015c) 

 
O PNAIC é um compromisso formal assumido pelo Governo Federal, 
Estados e Municípios para assegurar que todas as crianças estejam 
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alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino 
Fundamental. É constituído por um conjunto integrado de ações, 
materiais e referências curriculares e pedagógicas, disponibilizado 
pelo MEC, tendo como eixo principal a formação continuada de 

professores alfabetizadores.  (SÃO PAULO, 2015c) 
 

 Para garantir que as crianças estejam alfabetizadas até o final do ciclo, a 

SME coloca o que deve ser alcançado em cada ano deste ciclo. 

 
[...] para o final do 1º ano do Ciclo de Alfabetização, as crianças 
devem ter se apropriado do sistema de escrita alfabética e conseguir 
ler e escrever palavras, frases e textos, ainda que apresentem 
dificuldades. No 2º ano, deve ser garantido o progresso dos 
conteúdos e das aprendizagens e, ao final do Ciclo, a alfabetização, 
de forma que sejam capazes de ler e produzir textos de diferentes 
gêneros com autonomia. (SÃO PAULO, 2013c, p.11) 

 

 Em seus estudos, Redua (2003) pondera que o desenvolvimento não se dá 

de maneira rígida por faixas de idade, pois está relacionado à história e experiência 

à cultural do aluno. Pode-se acrescentar a esse apontamento do autor que cada 

criança possui um tempo de amadurecimento diferente. Sendo assim, torna-se difícil 

estabelecer o que o professor “deve obrigatoriamente” alcançar em relação à 

aprendizagem do aluno a cada ano sem romper com a concepção do regime de 

ciclos. 

O Ciclo Interdisciplinar (4º ao 6º ano) visa à articulação das áreas do 

conhecimento e tem como objetivo “dar continuidade ao processo de 

alfabetização/letramento, de modo a ampliar a autonomia nas atividades de leitura, 

de escrita e as habilidades relacionadas à resolução de problemas”. (SÃO PAULO, 

2013c, p. 14) 

Uma preocupação deste ciclo é atenuar a passagem dos anos iniciais para os 

anos finais, por isso a implantação da docência compartilhada no 6º ano, que 

compreende a presença de um professor polivalente nas aulas de Português e/ou 

Matemática, atuando em conjunto com o professor especialista, a fim de consolidar 

a leitura, escrita e resolução de problemas. Ademais, há a possibilidade também de 

o professor especialista ter uma parte de sua carga horária atribuída ao trabalho 

com projetos nas turmas de 4º e 5º anos. 

É possível observar a ênfase que se dá neste ciclo em relação à 

interdisciplinaridade, ponto condizente com o sistema ciclado, porém nos outros 

ciclos essa questão não é tão enfatizada. 
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O Ciclo Autoral (7º ao 9º ano), como o nome já diz, enfatiza a autoria, 

pesquisa e protagonismo juvenil. Para tanto, determina que os alunos produzam o 

Trabalho Colaborativo Autoral – TCA, que se trata de um projeto de intervenção 

social, com temas relacionados aos problemas locais, a ser apresentado no final do 

ciclo. 

 

Os projetos curriculares visam à participação com autoria e 
responsabilidade na vida em sociedade de modo que o aluno, ao 
intervir no âmbito das experiências do grupo familiar e escolar, possa 
tornar mais justas as condições sociais vigentes. A educação, 
enquanto constructo humano, é pensada como forma de intervenção 
no mundo. (SÃO PAULO, 2013c, p. 16) 

  

Para subsidiar esse trabalho, a SME disponibilizou, em agosto de 2014, dois 

cadernos intitulados “Plano de Navegação do Autor” sendo um voltado ao professor 

e outro ao aluno. O caderno para o professor traz uma coletânea de textos que 

embasam o ciclo autoral, apresenta sugestões de orientação para o TCA, de 

avaliação e um manual de reportagem para a Imprensa Jovem. Quanto à avaliação 

deste projeto sugere-se que seja dividida em quatro partes: a primeira trata da 

introdução e diagnóstico, delimitando o problema; a segunda ao planejamento do 

trabalho; a terceira se refere à fundamentação, apresentando a bibliografia que foi 

pesquisada; e a quarta à apresentação final. 

Aqui ressalta-se que a apresentação do TCA deve ser em grupo e pode ser 

expressa por meio de diferentes linguagens, deve representar um momento de gala 

na escola, como destaca a nota técnica nº 7. O caderno de navegação para o aluno 

traz o conceitos de autoria, de intervenção social, apresenta as características da 

reforma no ciclo autoral e traz ferramentas e sugestões para a elaboração do 

projeto. 

A perspectiva do TCA vai ao encontro da essência das políticas de ciclos, 

pois propõe uma aproximação com a realidade, para que o aluno possa desenvolver 

a cidadania e a autonomia, levando-o a refletir sobre os problemas de sua 

comunidade e a pensar em possibilidades de intervenção. 

 
A escola eficaz, então, seria aquela que, além de ensinar o conteúdo, 
prepara o estudante-cidadão para a autonomia e para a auto-
organização, para a intervenção na sociedade com vistas a torná-la 
mais justa, no sentido da eliminação da exploração do homem pelo 
homem. Tudo depende de que fins atribuiremos à ação da escola. 
(FREITAS, 2003, p. 39) 
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2.3.2.2 A proposta atual e a inicial 

 

 Tendo como referência o breve levantamento histórico realizado nesta 

pesquisa e os estudos de Aguiar (2011a; 2011b), Alavarse (2002) e Redua (2003), 

autores que tiveram como objeto de suas pesquisas os ciclos no município de São 

Paulo, é possível notar similaridades e antagonismos entre a nova proposta e a 

original, implantada no município em 1992. Apesar de este não ser o foco desta 

pesquisa, faz-se necessário ressaltar, ainda que sucintamente, alguns pontos 

convergentes e divergentes. 

 Como pontos comuns pode-se evidenciar a estrutura dos ciclos, que na 

implantação eram organizados em três – ciclos inicial, intermediário e final. Com a 

mudança de gestão, em 1998, foram modificados para dois – ciclo I e ciclo II, e com 

a nova reforma voltaram a ser divididos em três – Ciclos de Alfabetização, 

Interdisciplinar e Autoral. 

 Para acompanhar a implementação dos ciclos foram elaborados inicialmente 

seis cadernos intitulados “Regimentos em Ação”. O mesmo se deu na nova proposta 

com a construção dos seis cadernos denominados “Subsídios para Implantação”. 

Nas duas reformas um dos objetivos é a qualidade de ensino e os eixos 

definidos para alcançá-la são similares. Na proposta inicial partiu-se de três grandes 

eixos: movimento de reorganização curricular, interdisciplinaridade e formação 

permanente de professores. A nova proposta é pautada por cinco eixos: 

infraestrutura, currículo, avaliação, formação do educador e gestão. Nas duas 

propostas são enfatizadas a democratização do ensino, a interdisciplinaridade e a 

autonomia do aluno. 

O sistema de formação de educadores CEU-FOR vindo da nova proposta, se 

assemelha ao Programa de Formação Permanente implantado na proposta inicial. 

Ambos partem da própria prática do professor e contam com o apoio das 

universidades.  

A proposta do projetos curriculares e a do TCA relacionados à intervenção 

social, apresentam a mesma concepção do projeto de Interdisciplinaridade por Tema 

Gerador desenvolvido no início dos ciclos, pois partem da realidade local e propõem 

uma superação da fragmentação entre as disciplinas. A diferença é que o primeiro 

foi implantado em 2014 em todas as unidades escolares de uma só vez, antes 
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mesmo de os professores receberem formação de como se daria este projeto e o 

segundo foi implantado aos poucos, iniciando com dez escolas piloto. 

 Uma diferença significativa entre as duas propostas é a questão da 

reprovação. Na proposta anterior buscou-se diminuir as retenções, pois estas eram 

possíveis apenas no final de cada ciclo. Com a nova proposta as possibilidades 

aumentam para cinco, sendo que no último ciclo a retenção é possível em todos os 

anos. Como já apontado, o aumento dos anos em que é possível a reprovação se dá 

com a justificativa de possibilitar que o aluno supere suas dificuldades, porém “[...] 

está claro que o modelo anterior, que punia, reprovando os alunos, também não 

garantia uma aprendizagem eficiente e de qualidade”. (BAHIA, 2012, p. 54) 

Em relação à avaliação, na proposta inicial ela deveria ser “[...] contínua e 

qualitativa ao invés de pontual, e eram realizados relatórios semestrais que 

deveriam ser discutidos com os educandos e responsáveis” (CORTELLA, 1992, p. 

61). A avaliação era considerada um processo que deveria ultrapassar a mera 

atribuição de notas para articular com todo o processo de ensino. Com a nova 

proposta, voltou a obrigatoriedade de provas bimestrais, que mais se revelam como 

uma forma de avaliação pontual do que processual, como descrito nos documentos 

da reorganização.  

Em 1991 já era sugerida a substituição das notas pelos conceitos 

(plenamente satisfatório, satisfatório e insatisfatório), para efeito de análise do 

processo de avaliação semestral e anual dos alunos de uma forma mais flexível, 

evidenciando como estes tinham avançado para que continuassem o processo de 

construção de conhecimento (ALAVARSE, 2002). O registro de avaliação em forma 

de conceitos se manteve até 2013. A reorganização resgatou a atribuição de notas 

de zero a dez, ou seja, mais uma mudança, assim como as citadas anteriormente, 

que refletem a retomada de procedimentos do modelo seriado, pois neste sistema, 

mesmo quando são utilizados conceitos (A,B,C,D) eles não possuem a mesma 

flexibilidade que os estabelecidos na proposta inicial dos ciclos. 

 A partir da comparação realizada, é possível notar que a nova proposta 

propõe certos avanços, porém também retrocessos em relação à de 1992. A reforma 

retoma em alguns elementos a proposta inicial de implantação de ciclos, mas por 

outro lado mostra-se antagônica a ela, principalmente no que se refere à adoção do 

princípio de reprovação. No entanto, conforme orienta Bahia (2012, p. 32) “[...] 

precisa haver um tempo para discussão e compreensão do que está sendo proposto 
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para se avaliar a eficiência e/ou adequação”. Como a reforma é recente e ainda 

sofre adequações, reconhece-se que pode ser necessário um tempo maior para 

uma análise mais profunda e conclusão de seus resultados, o que sugere a 

importância da continuidade desta pesquisa.  
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3 OS CAMINHOS DA PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 
É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 
teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação. Ou seja, nada 

pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 
primeiro lugar, um problema da vida prática. 

(MARIA CECÍLIA MINAYO) 

 

 
Visto que “A definição do objeto de pesquisa, assim como a opção 

metodológica constituem um processo tão importante para o pesquisador quanto o 

texto que ele elabora ao final” (DUARTE, 2002, p.140), pretende-se neste capítulo 

explicitar a metodologia utilizada para o desenvolvimento desta investigação, os 

critérios para a seleção dos sujeitos participantes e os caminhos para a coleta e 

análise dos dados. Para tanto, contextualiza-se o cenário da pesquisa por meio da 

apresentação das escolas e do perfil dos entrevistados. 

Optou-se pela abordagem qualitativa por se tratar do tipo de pesquisa mais 

adequada a este estudo, pois este não emprega instrumental estatístico. O foco de 

interesse é amplo e busca o contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação objeto do estudo (NEVES, 1996). A pesquisa qualitativa pode ser bastante 

diversa e por isso pode ser desenvolvida com a utilização de variadas técnicas, pois 

“[...] compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados”. 

(ibid., p. 1) 

Nos capítulos anteriores foi realizada uma pesquisa bibliográfica para resgatar 

brevemente o histórico do sistema ciclado e compreender o que alguns autores têm 

discutido sobre os limites e possibilidades que têm emergido quanto às políticas de 

ciclos no Brasil e no município de São Paulo. Também foi feita uma pesquisa 

documental para apresentar, caracterizar e iniciar a reflexão sobre a nova proposta a 

partir de cadernos, documentos e portarias publicadas e relacionadas à 

reorganização implantada nesse município em 2014. Depois de realizada essa 

contextualização iniciou-se a pesquisa de campo para investigar a reação dos 

professores e impactos iniciais no cotidiano escolar em relação à proposta atual 

objetivando responder a questão central deste estudo: como os professores têm 
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reagido às mudanças advindas da reorganização de ciclos no município de São 

Paulo? 

Como procedimento de pesquisa para a coleta de dados utilizou-se a técnica 

de entrevista. Szymanski (2010) define que essa técnica é considerada como uma 

conversa profissional entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto a ser pesquisado. A autora ainda 

esclarece que a entrevista tem sido utilizada em pesquisas qualitativas para estudos 

com significados complexos, coletando dados de natureza objetiva ou subjetiva.  

De acordo com Duarte (2004), em pesquisas que fazem uso de entrevistas é 

necessário explicitar: as razões pelas quais se optou pelo uso desse instrumento, 

elemento já apontado, os critérios utilizados para a seleção dos entrevistados, o 

número e quadro descritivo dos informantes, como se deram as situações de contato 

e os procedimentos de análise. Todos estes elementos encontram-se explanados 

neste capítulo. 

O tipo de entrevista adotada neste estudo foi a semiestruturada, pois nestas 

pode-se combinar “perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). 

Além disso, essa técnica apresenta inúmeras vantagens que podem contribuir com 

as informações que aqui se pretende obter, dentre as quais vale citar: 

 

[...] a sua elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura 

mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, a interação 
entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas 
espontâneas. Elas também são possibilitadoras de uma abertura e 
proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que permite 
ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados [...]. 
As respostas espontâneas dos entrevistados e a maior liberdade que 
estes têm podem fazer surgir questões inesperadas ao entrevistador 
que poderão ser de grande valia em sua pesquisa. (ibid., p. 75) 
 

Estas autoras apontam que há também desvantagens quanto ao uso das 

entrevistas, e uma delas se refere à insegurança por parte do entrevistado em 

relação ao seu anonimato e, por esta razão, ele pode reter informações importantes. 

Para minimizar este problema, os sujeitos participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), no qual é garantido o sigilo das 

informações. 

Como amostra para a pesquisa de campo foram selecionadas duas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) da prefeitura de São Paulo, sendo este o 
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segmento focalizado por este estudo. Ambas as escolas – aqui denominadas EMEF 

A e EMEF B – pertencem à Diretoria Regional – DRE, localizada na região na qual a 

pesquisadora atua, facilitando, assim, o acesso às escolas para a realização das 

entrevistas. Além disso, a partir desta escolha, foi possível observar se há diferenças 

em relação à reação dos professores perante a implantação da proposta de 

reorganização educacional em estudo, em unidades escolares que pertencem à 

mesma diretoria.  

Boni e Quaresma (2005) salientam que para se obter uma boa pesquisa é 

indicado, na medida do possível, escolher pessoas que sejam já conhecidas pelo 

pesquisador ou apresentadas a ele por pessoas da relação da investigada. “Dessa 

forma, quando existe certa familiaridade ou proximidade social entre pesquisador e 

pesquisado as pessoas ficam mais à vontade e se sentem mais seguras para 

colaborar” (p. 76). Além da facilidade de acesso, essa foi a razão pela escolha das 

escolas participantes, pois como professora da rede, a pesquisadora já havia tido 

contato profissional com a equipe gestora e professores da EMEF A, e com uma das 

coordenadoras da EMEF B, o que propiciou maior confiabilidade e espontaneidade 

no momento das entrevistas. Reconhece-se que pela proximidade entre 

entrevistador e entrevistado, “[...] corre-se o risco de começar a explicar a realidade 

pelas categorias „nativas‟, ou seja, de passar a olhar a realidade exclusivamente 

pela ótica do interlocutor” (DUARTE, 2002, p. 148, grifos da autora). Para evitar tal 

risco, buscou-se manter um distanciamento necessário, com interferências mínimas 

possíveis nas respostas dos informantes, para que o “[...] discurso nunca se 

confunda com o de seus interlocutores”. (ibid., p. 148) 

Para iniciar a pesquisa foram elaborados os critérios de seleção dos 

entrevistados, pois 

 

[...] a definição de critérios segundo os quais serão selecionados os 
sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, 
pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das 
quais será possível construir a análise e chegar à compreensão mais 
ampla do problema delineado. (DUARTE, 2002, p. 141) 
 

Na seleção dos professores foram utilizados dois critérios: atuação e tempo 

de serviço no ciclo: 

1) Foram selecionados três professores de cada escola sendo um de cada 

ciclo; 
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2) Os professores precisariam estar atuando nos anos/séries do mesmo ciclo 

por pelo menos cinco anos.  Desta forma, passaram pelo processo de implantação 

da proposta trabalhando no mesmo ciclo. 

Inicialmente, pensou-se na possibilidade de focalizar apenas um dos ciclos, 

porém, estudando as características da nova proposta, constatou-se que a visão da 

reforma que se pretendia investigar estaria, assim, limitada, pois cada ciclo 

apresenta suas especificidades e há diferenças entre eles na reorganização em 

relação aos aspectos de reprovação, avaliação, entre outros. Portanto, definiu-se 

pela seleção de professores de diferentes ciclos objetivando investigar uma visão 

mais ampla da proposta, compreender como concebem as mudanças e se estas têm 

impactado em suas práticas. O critério do tempo de atuação no mesmo ciclo se 

justifica por ser importante para a análise dos dados que o entrevistado tenha 

vivenciado as mudanças advindas da reorganização, tendo um parâmetro de 

comparação da nova proposta com a anterior, refletindo sobre o que mudou de fato 

no ciclo em que atua.  

Na EMEF A, as professoras do ciclo de alfabetização e interdisciplinar foram 

convidadas pela própria pesquisadora, pois além de demonstrarem interesse em 

colaborar, enquadravam-se nos critérios estabelecidos a priori. Já o professor do 

ciclo autoral foi indicado pela diretora. Na EMEF B, as três professoras foram 

indicadas pela coordenação, com anuência destas, por participarem da Jornada 

Especial Integrada de Formação – JEIF, dispondo de tempo para a realização das 

entrevistas e por se incluírem também nos critérios da pesquisa. 

É importante ressaltar que a maioria das escolas do segmento de Ensino 

Fundamental da rede municipal de educação – RME, contam com o apoio de dois 

coordenadores pedagógicos, que são responsáveis pelo acompanhamento e 

formação continuada dos professores da escola em que trabalham. Antes da 

reforma, eles geralmente se organizavam nas formações por níveis de ensino, 

sendo que um ficava responsável pelos professores atuantes no Ensino 

Fundamental I (antigo ciclo I) e o outro pelos docentes atuantes no Ensino 

Fundamental II (antigo ciclo II). Com a reorganização em três ciclos, os professores 

polivalentes (conhecidos como professores de Fund I) podem atuar no ciclo de 

alfabetização e interdisciplinar, e os professores especialistas (conhecidos como 

professores de Fund II) podem atuar nos ciclos interdisciplinar e autoral. Desse 

modo, os dois coordenadores tiveram que se dividir entre os três ciclos. Decidiu-se 
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por entrevistar estes profissionais também, no intuito de verificar quais reações eles 

têm observado nos professores em relação à nova proposta. Além disso, a partir das 

falas dos coordenadores, seria possível obter informações relevantes sobre os 

impactos iniciais que poderiam ter emergido nas unidades escolares.  

Portanto, sinteticamente chegamos a dez sujeitos entrevistados, sendo seis 

professores (três de cada escola) e quatro coordenadores pedagógicos (dois de 

cada escola). O Quadro 4 apresenta os sujeitos da pesquisa. 

 

        Quadro 4 – Sujeitos da pesquisa 

EMEF A 

1 professora atuante no ciclo de alfabetização 

1 professora atuante no ciclo interdisciplinar 

1 professor atuante no ciclo autoral 

2 coordenadoras pedagógicas 

EMEF B 

1 professora atuante no ciclo de alfabetização 

1 professora atuante no ciclo interdisciplinar 

1 professora atuante no ciclo autoral 

2 coordenadoras pedagógicas 
       Fonte: elaborado pela autora. 

 

No intuito de compreender melhor a proposta e complementar as falas dos 

sujeitos, foi entrevistado, também, um gestor pedagógico de um órgão central da 

Secretaria Municipal de Educação que acompanhou o processo de implementação e 

desenvolvimento da nova proposta. Vale ressaltar que esse gestor é responsável 

pelas formações pedagógicas dos profissionais das escolas da Diretoria Regional na 

qual foram realizadas as entrevistas desta pesquisa. Para preservar sua identidade, 

utilizou-se o código “gestor SME” quando houver citações de suas falas. 

A análise dos dados coletados foi realizada a partir das propostas de Franco 

(2012), por se “[...] assentar nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica 

linguagem” (p. 13), além de permitir ao pesquisador “[...] fazer inferências sobre 

qualquer um dos elementos da comunicação”. (p. 26) 

A autora ressalta a importância da participação dos sujeitos em pesquisa, 

uma vez que: 

 

São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a 
utilização da análise de conteúdo, enquanto procedimento de 
pesquisa, no âmbito de uma abordagem metodológica crítica e 
epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que 
reconhece o papel ativo do sujeito na produção de conhecimento. 
(FRANCO, 2012, p. 10) 
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Conforme sugere a autora, para a análise dos dados é necessário realizar a 

categorização dos mesmos. “A categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. (ibid., p. 63) 

O critério de categorização neste estudo para a análise das entrevistas dos 

docentes e coordenadores foi definido por categorias delimitadas a priori, as quais 

foram consideradas na elaboração dos roteiros das entrevistas. Optou-se por este 

tipo de categorização, pois segundo Franco (2012) “[...] são predeterminadas em 

função da busca de uma resposta específica do investigador” (p. 64). Os temas 

selecionados correspondem a alguns elementos importantes da nova proposta que 

podem interferir no cotidiano escolar. A partir deles considera-se ser possível 

compreender os impactos iniciais nas unidades escolares, assim como a reação dos 

professores perante a reforma.  

As categorias foram organizadas em blocos de questões nos roteiros das 

entrevistas, conforme consta no Apêndice A (Roteiro das entrevistas com os 

professores) e Apêndice B (Roteiro das entrevistas com as coordenadoras). Para 

realizar a análise, as categorias e subcategorias foram agrupadas em três eixos 

buscando uma melhor organização. Esses eixos são apresentados detalhadamente 

na seção 3.2. 

O ponto de partida para a análise de conteúdo é a mensagem, a qual 

expressa um significado que não pode ser considerado como ato isolado, pois 

necessariamente está articulada às condições contextuais de seus produtores 

(FRANCO, 2012). Nesse sentido, a próxima seção apresenta o cenário da pesquisa 

e o perfil do público alvo. 

 

3.1 O CENÁRIO DA PESQUISA E O PÚBLICO ALVO 
 

A fim de se conhecer o cenário deste estudo, cabe explicitar brevemente 

algumas características da Rede Municipal de São Paulo, da Diretoria Regional 

escolhida para a seleção das escolas participantes da pesquisa, assim como do 

contexto no qual as unidades escolares participantes estão inseridas. 

Posteriormente, apresenta-se ainda o perfil dos entrevistados, considerando que a 

formação e experiência dos sujeitos interferem em sua visão em relação às políticas 

públicas implantadas na RME. 
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[...] é dever do pesquisador se esforçar ao máximo para situar o leitor 
de que lugar o entrevistado fala, qual seu espaço social, sua 
condição social e quais os condicionamentos dos quais o pesquisado 
é o produto. Tem que ficar claro para o leitor a tomada de posição do 
pesquisado. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 77) 

 

 A Rede Municipal de Ensino – RME – de São Paulo é composta por 3.351 

escolas das redes direta, indireta e conveniada. De acordo com o documento 

“Diálogos com a Rede” (SÃO PAULO, 2015c), há mais de 84 mil profissionais e 940 

mil educandos somente na rede direta.  A comunidade escolar é composta por mais 

de cinco milhões de pessoas. A RME é organizada em 13 Diretorias Regionais de 

Ensino (DRE): Pirituba, Freguesia/Brasilândia, Jaçanã/Tremembé, Penha, São 

Miguel Paulista, Itaquera, Guaianazes, Butantã, Ipiranga, São Mateus, Campo 

Limpo, Santo Amaro, Capela do Socorro.  

  

3.1.1 As Escolas da Pesquisa 
 

 As escolas investigadas situam-se em uma região que conta com uma 

população de 463.864 habitantes, com uma renda média de R$1.149,6312. 

A maior parte das informações das duas unidades escolares participantes da 

pesquisa, aqui explicitadas, foi retirada do Projeto Político Pedagógico – PPP - 

dessas unidades, assim como das observações feitas pela pesquisadora na visita 

para a realização das entrevistas. 

 Vale ressaltar que o PPP da EMEF A foi enviado para a entrevistadora por e-

mail pela coordenadora, o que possibilitou o acesso ao documento na íntegra. Já na 

EMEF B não houve esta disponibilização, porém foi permitido que se tirasse fotos de 

partes do documento em uma das visitas. 

A EMEF A está localizada em um distrito que conta com 247.851 habitantes.  

O entorno é basicamente formado por residências. Próximo à escola há um centro 

comercial, onde se concentram lojas, mercados, padarias, farmácias, restaurantes, 

bancos, entre outros.  

É uma escola antiga no município, tendo sido inaugurada em 1957. O prédio 

é velho, porém conservado, contém um edifício anexo e uma boa estrutura, a qual 

                                                           
12

 Os dados relacionados à quantidade de habitantes foram retirados do site da Prefeitura de São 
Paulo. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos
/index.php?p=12758>. Acesso em 17 jul 2016. Os dados relacionados à renda da população foram 
retirados do PPP da EMEF A, atualizado no ano de 2015. 
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comporta: 13 salas de aula, 01 laboratório de informática, 01 sala de leitura com 

recursos multimídia, 01 sala de vídeo, 01 sala do projeto xadrez (pequena), 01 sala 

do projeto bandas e fanfarras (pequena), 01 sala de recuperação paralela 

(pequena), 01 sala de educação física (pequena), 01 parque pequeno externo (com 

brinquedos para serem utilizados em horário específico) para as séries iniciais, 01 

quadra coberta, 01 brinquedoteca aberta (com armário de brinquedos para uso no 

pátio, em linha do tempo, para alunos dos 1º e 2º anos), 01 pátio/refeitório, 01 

cozinha – terceirizada, 01 sala de professores, 01 sala de coordenação, 01 sala de 

direção, 01 secretaria, banheiros (alunos / professores / secretaria / prédio anexo). 

A escola é organizada em dois turnos e atende alunos do 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental. O Quadro 5 apresenta a organização das turmas e o horário 

de funcionamento da unidade. 

 

Quadro 5 – Organização das turmas e horário de funcionamento EMEF A 

 

 

1º Turno 

Das 7h00 às 11h50 

CICLOS 

ALFABETIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR AUTORAL 

 
 

1º anos A, B e C 
 
 

 
 

4º anos A, B e C 

 
6º anos A, B e C  

 
9º anos A, B e C 

 

2º Turno 

Das 13h30 às 18h20 

 
2º anos A, B e C 

 
3º anos A, B e C  

 
 

5º anos A, B e C 
 

 
 

8º anos A, B, C e D 

Fonte: elaborado pela autora com base no PPP da EMEF A. 

 

De acordo com o estudo diagnóstico da comunidade e do espaço em que ela 

está inserida, explicitado no PPP, as famílias dos alunos apresentam uma renda 

média de um salário mínimo ou até menos e, predominantemente, escolaridade de 

Ensino Fundamental Incompleto. Os discentes têm pouco acesso a espaços sociais 

de cultura, como museus e parques.  A maioria está exposta a situações de 

violência, preconceito e falta de apoio familiar, muitos são criados por tios ou avós. 

Toda a equipe docente da escola é graduada. Muitos professores cursaram 

Pós-Graduação Lato Sensu e alguns Stricto Sensu. A maior parte dos professores é 

do sexo feminino, com idade entre 28 e 48 anos, possui condição econômica estável 

e reside em bairros próximos à escola. 
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A escola tem a tradição de trabalhar com projetos extraclasse, nos quais os 

alunos participam no contraturno que estudam, como: Xadrez, Bandas e Fanfarras, 

Leitura e Apoio Pedagógico. Vale ressaltar que com a implantação do Programa 

Mais Educação São Paulo, nota-se que os projetos aumentaram significativamente, 

como se apresenta no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Projetos extraclasse EMEF A 

PROJETOS EXTRACLASSE 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Jornal Leitura divertida 
Leitura 

divertida Jornal Artes visuais 

Tênis de mesa Fanfarra Jogos Vôlei Leitura divertida 

Líder de torcida Tênis de mesa Vôlei Musical TCA 

 
Amigos da leitura 

 
Fanfarra Ginástica 

 

Grêmio Musical 

Grafite Jogos 

Café filosófico Grafite 

Amigos da 
leitura 

 Fonte: elaborado pela autora
13

.  

  

A EMEF B está localizada em um distrito que conta com 106.865 habitantes. 

Há bastante movimento no entorno durante o dia, pelo fato de a instituição estar 

entre outras duas escolas e pela localização se tratar de um ponto de concentração 

de pequenos comércios e serviços.  Para o acesso a bancos, grandes mercados e 

lojas, a comunidade precisa se deslocar para outras regiões. 

A maioria dos professores mora nas cidades próximas à escola e se 

locomove até a mesma com veículos próprios. Ressalta-se no PPP que uma boa 

parte do grupo de docentes tem se mantido na instituição desde a sua inauguração, 

mesmo com a possibilidade de remoção anual14 e com os problemas evidenciados, 

como: desinteresse das famílias, principalmente daquelas, cujos filhos apresentam 

problemas de aprendizagem e de indisciplina; dificuldades de aprendizagem dos 

alunos; insegurança no espaço escolar por ser aberto demais e pela precariedade 

                                                           
13

  A pesquisadora elaborou o quadro 6 a partir de visita à EMEF A. A programação dos projetos 
oferecidos constava no mural da sala dos professores. 
14

 No final de cada ano os professores têm a possibilidade de se remover para outras escolas de sua 
preferência. A remoção acontece de acordo com as vagas disponíveis nas instituições e os 
professores são atendidos de acordo com sua pontuação. 



97 
 

das instalações internas. Este fator de permanência pode ser justificado pela 

localização e pelas boas relações construídas. 

A maior parte dos alunos reside no bairro da escola. É evidenciado no 

documento que os conflitos acontecidos fora do ambiente escolar têm afetado 

constantemente este espaço, sendo comum entre o corpo discente a agressividade, 

falta de concentração e de consciência de preservação do patrimônio público. 

A EMEF B é uma escola relativamente nova no município, pois foi inaugurada 

no ano de 2009.  Apresenta uma estrutura ampla e moderna, com dois pavimentos e 

um elevador para garantir a acessibilidade às crianças com necessidades especiais. 

O pavimento superior contém 12 salas de aulas equipadas com lousas brancas, 01 

sala de leitura e laboratório, 01 sala de Informática e 01 sala de vídeo equipada. No 

pavimento inferior ficam mais 03 salas de aula com varanda, 01 sala de jogos, 01 

brinquedoteca, 06 banheiros, 01 sala de recuperação paralela, 01 sala destinada à 

formação dos professores – JEIF, além das salas dos professores, dos 

coordenadores, da direção e da secretaria. Ainda na parte inferior encontra-se o 

pátio escolar, que ocupa uma área de cerca de 300 m², utilizado como refeitório e 

para apresentações e assembleias dos alunos. Na área externa há 02 quadras 

poliesportivas, sendo uma coberta, e 01 parque instaurado recentemente. O PPP 

destaca que, apesar de a escola ser nova, necessita de reparações nas salas de 

aula, visto que as grades apresentam sinais de desgaste e ferrugem que 

comprometem a segurança. A solicitação para a manutenção já foi realizada, porém 

ainda não foi liberada pela SME. Além disso, a escola apresenta problemas no 

telhado, goteiras e infiltrações, o que causa empoçamento de água e, 

consequentemente, acidentes com funcionários e alunos. A comunidade escolar 

constatou que os problemas podem estar sendo causados por invasores com fins 

escusos, que sobem nos telhados no período noturno e nos finais de semana. Por 

esse motivo, um trabalho de conscientização tem sido realizado com o intuito de 

minimizar esta questão. 

A unidade escolar possui 657 alunos matriculados e está organizada em dois 

turnos, com nove salas de aula funcionando no período da tarde e treze no período 

da manhã. Atende crianças a partir dos seis anos de idade, cursando o Ensino 

Fundamental na modalidade regular. O Quadro 7, a seguir, apresenta a organização 

das turmas e horário de funcionamento no ano de 2016. 
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Quadro 7 – Organização das turmas e horário de funcionamento EMEF B 

TURNOS HORÁRIOS CICLOS 

1º Turno 

  ALFABETIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR AUTORAL 

Das 7h às 11h50 2º anos A, B, C 4º anos A, B 

  

  3º anos A, B 5º anos A, B, C 

Das 7h às 14h 1º anos A, B, C   

2º Turno 
Das 13h40 às 

18h30   
6º anos A, B 

7ºanos A, B, C 

9º anos A, B, C, D 
Fonte: elaborado pela autora com base no PPP da EMEF B. 
 

 

É possível observar neste quadro, que os alunos dos primeiros anos ficam na 

escola um período de oito horas, tempo superior aos discentes que cursam os 

outros anos. Isso se justifica, pois a escola aderiu optativamente ao Programa São 

Paulo Integral, implantado na RME no início do ano de 2016.  

Outro elemento a ser destacado é que, antes da reforma, a escola se 

organizava em Ciclo I e Ciclo II, sendo que os alunos que cursavam o Ensino 

Fundamental I estudavam no período da manhã e os alunos do Ensino Fundamental 

II no período da tarde. Nota-se que apesar do Programa Mais Educação ter alterado 

a estrutura para três ciclos, a organização na escola se manteve da mesma forma.  

 

3.1.2 Os Sujeitos da Pesquisa 
 

O perfil dos sujeitos da pesquisa foi identificado a partir da elaboração de 

questionários preenchidos pelos participantes antes do início da entrevista. Foram 

elaborados dois questionários de perfil, um para os professores e outro para as 

coordenadoras, os quais se encontram disponíveis nos Apêndices C e D. 

Com o intuito de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa nas 

informações de perfil e análise, foram utilizados alguns códigos baseados em letras 

e números, como demonstra o Quadro 8.  

 

Quadro 8 – Códigos para preservar identidades dos sujeitos da pesquisa 

ESCOLAS COORDENADORAS PROFESSORAS 
Ciclo de 

Alfabetização 

PROFESSORAS 
Ciclo Interdisciplinar 

PROFESSORES 
Ciclo Autoral 

EMEF A 
CP-1 

CP-2 
PCA-1 PCI-1 PCT-1 

EMEF B 
CP-3  

CP-4 
PCA-2 PCI-2 PCT-2 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os sujeitos da pesquisa encontram-se na faixa etária de 37 a 51 anos e são, 

em sua maioria, mulheres. Há apenas um professor (PCT-1) do sexo masculino. 

Todos são graduados, sendo que quatro dos seis professores possuem Pós-

graduação Lato Sensu. As duas professoras que atuam no ciclo de alfabetização 

realizaram o curso do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, como foi 

solicitado pela SME, uma vez que o currículo neste ciclo é pautado pelas diretrizes 

do PNAIC.  

O Quadro 9 apresenta estas informações de forma mais detalhada. 

 

Quadro 9 – Idade e formação dos professores 

PROFESSORES 

ESCOL
A 

SUJEITO
S 

IDADE 
FORMAÇÃO INICIAL 

Ano de Conclusão 
FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

EMEF A 

PCA-1 
43 

anos 
Ciências Sociais - 

1998 
Pós-graduação em Ciências 
Ambientais; Curso PNAIC 

PCI -1 
37 

anos 
Pegagogia - 2004 

Não possui  

PCT- 1 
37 

anos 
História - 2002 

Pós-graduação em Educação 
de Jovens e Adultos 

EMEF B 

PCA-2 
48 

anos 
Pegagogia - 1991 Curso PNAIC 

PCI -2 
51 

anos 
Letras - 2000 

Pós-graduação em 
Planejamento, Implementação 

e Gestão de Educação a 
Distância; Curso de Literatura 

PCT- 2 
42 

anos 
Letras - 1995 

Graduação em Pedagogia; 
Pós-graduação em Supervisão 
Escolar; Curso Trabalho com 

Produções Escritas; Curso 
Trabalho com projetos 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Dentre as coordenadoras, três tiveram como graduação inicial o curso de 

Letras e uma em Biologia, destas, três cursaram Pedagogia como segunda 

graduação.  As CPs 1, 2 e 4 fizeram Pós-Graduação Lato Sensu, sendo que a CP-4 

é mestre e a CP-2 está com o mestrado em andamento.  

O quadro 10, a seguir, apresenta estas informações. 
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Quadro 10 – Idade e formação das coordenadoras 

COORDENADORAS 

ESCOLA SUJEITOS IDADE 
FORMAÇÃO 

INICIAL - Ano de 
Conclusão 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

EMEF A 

CP-1 38 anos Letras - 2002 
Pós-graduação em Gestão 

Pedagógica e em Alfabetização 
e Letramento 

CP-2 42 anos Letras 

Graduação em Pedagogia; 
Mestranda em Educação; Pós-
Graduação em Alfabetização; 

Psicopedagogia e Direito 
Educacional 

EMEF B 

CP-3 43 anos Biologia - 1999 

Graduação em Pedagogia; 
Cursos PNAIC; Ciclo 

Interdisciplinar e Autoral; Étnico-
racial; Descolonização do 

Currículo 

CP-4 38 anos Letras - 2001 

Graduação em Pedagogia; 
Mestrado em Crítica Literária; 

Pós-Graduação em 
Administração Escolar; 
Psicopedagogia; Língua 

Portuguesa 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em relação à carga horária de trabalho dos docentes, exceto a PCA-1, todos 

os professores trabalham 40 horas, pois optaram pela Jornada Especial Integral de 

Formação – JEIF, composta por 25h em sala de aula e 15 horas adicionais 

semanais de formação e planejamento. A PCA-1 optou pela Jornada Básica do 

Docente – JBD, atuando 25h em sala de aula e 5 horas adicionais semanais de 

planejamento15. A PCA-1 e a PCI-1 possuem dois cargos na rede municipal, sendo 

que a primeira atua com os dois cargos na mesma escola e a segunda tem seu 

outro cargo no município de São Bernardo do Campo. Todas as coordenadoras 

possuem carga horária de 40 horas semanais, cumpridas na unidade escolar e nas 

Diretorias Regionais nas reuniões para as quais são convocadas. 

                                                           
15

 No final de cada ano os professores com salas de aula atribuídas podem optar pela jornada que 
pretendem obter no próximo ano (JEIF ou JBD), sendo que os professores que decidem pela JBD 
não participam das formações realizadas na escola. Ressalta-se que a atribuição do professor é 
realizada de acordo com a pontuação relacionada com o tempo de prefeitura e tempo locado na 
mesma unidade. Os docentes com menos pontuação ocupam o cargo de módulo ou de atividades de 
complementação de jornada – CJ, substituindo as faltas dos professores, licenças médicas e 
oferecendo apoio pedagógico aos alunos. Os docentes em módulo ou com carga horária de regência 
inferior a 25 horas são obrigados a optar pela JBD, não podendo participar das formações. 
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Como demonstra o Quadro 11, a seguir, no que se refere ao tempo de 

trabalho, os professores participantes atuam na educação há mais de 10 anos (de 

10 a 30 anos) e no município de São Paulo de 7 a 27 anos. Todos exercem a função 

na mesma unidade e atuam em anos/séries no mesmo ciclo há pelo menos cinco 

anos, conforme os critérios definidos nesta pesquisa. Ressalta-se que a PCI-2 além 

de atuar nos anos/séries do ciclo interdisciplinar, ministra aulas nos outros ciclos 

como Professora Orientadora de Sala de Leitura – POSL.  

 

       Quadro 11 – Tempo de atuação dos professores  

PROFESSORES 

  TEMPO DE ATUAÇÃO   

Sujeito 
Como 

professor 

Magistério 
Público 

Municipal 

Unidade 
atual 

Anos/séries em que atuou nos 
últimos cinco anos 

PCA-1 22 anos 14 anos 8 anos 2º anos (Ciclo de Alfabetização) 

PCI -1 17 anos 10 anos 8 anos 4º e 5º anos (Ciclo Interdisciplinar) 

PCT- 1 10 anos 7 anos 5 anos  7º, 8º, 9º anos (Ciclo Autoral) 

PCA-2 27 anos 27 anos 6 anos 
1º e 3º anos (Ciclo de 
Alfabetização) 

PCI -2 30 anos 20 anos 6 anos 
4º, 5º, 6º anos, outros anos/série  
sala de leitura (Ciclo Interdisciplinar) 

PCT- 2 22 anos 13 anos 7 anos 8º e 9º anos (Ciclo Autoral) 

       Fonte: elaborado pela autora. 

 

As coordenadoras possuem mais de 10 anos de experiência no magistério 

público municipal, tendo atuado como professoras16 em um período que varia de 8 a 

29 anos. Nas unidades em que a pesquisa foi realizada, elas atuam no cargo de 

coordenação de 1 a 6 anos, porém já trabalham nesta função na RME em um 

período que varia de 4 a 15 anos.  

Vale ressaltar que a CP-2 trabalhou também na SME como formadora, 

ministrando cursos em uma das diretorias regionais por um período de dois anos e 

meio.  

O Quadro 12, a seguir, ilustra estas informações. 

 

 

 

                                                           
16

 O concurso para o cargo de coordenador na RME se dá por acesso, ou seja, o candidato precisa 
ser docente no município há pelo menos três anos. 
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          Quadro 12 – Tempo de atuação das coordenadoras  

              COORDENADORAS 

Sujeito 

                     TEMPO DE ATUAÇÃO 

Como 
coordenadora 

 Como 
professora 

Magistério 
Público 

Municipal 

Unidade 
atual 

CP-1 4 anos 14 anos 18 anos 4 anos 

CP-2 15 anos 16 anos 15 anos 2 anos 

CP-3 7 anos 29 anos 10 anos 1 ano 

CP-4 7 anos 8 anos 15 anos 6 anos 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.2 AS ENTREVISTAS E AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

 As entrevistas foram realizadas considerando os cinco elementos ressaltados 

por Duarte (2004, p. 216) destacados a seguir. Para a autora, uma boa entrevista 

exige: 

1) “Que o pesquisador tenha muito bem definido os objetivos de sua pesquisa 

[...]”. Como já apontado, o objetivo delimitado neste estudo é refletir sobre a 

reorganização dos ciclos no Ensino Fundamental no município de São Paulo e 

identificar os impactos iniciais sinalizados pelos professores, assim como investigar 

se estes concebem as mudanças como avanços ou retrocessos na educação do 

município. O objetivo central foi considerado desde a elaboração do roteiro até o 

término da realização das entrevistas. 

2) “Que ele conheça com alguma profundidade, o contexto em que pretende 

realizar sua investigação [...]”. O contexto é conhecido pela pesquisadora não 

somente pela sua experiência profissional como professora da rede, como também 

pela pesquisa bibliográfica e documental realizada nos capítulos anteriores deste 

estudo. 

3) “A introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista [...]”. Para 

contribuir com este aspecto e analisar a clareza das questões, foi realizada uma 

entrevista “teste” com uma professora da RME que trabalha na mesma escola na 

qual a pesquisadora atua. A partir das observações da docente e da escuta da 

gravação da entrevista, foi possível aprimorar as questões do roteiro, antes de iniciar 

as entrevistas “válidas”. 
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4) “Segurança e autoconfiança”. Estas se deram pelo preparo anterior da 

entrevistadora, a partir das leituras e pesquisas realizadas sobre o tema, e pela 

familiaridade com as escolas da rede. 

5) “Algum nível de informalidade [...]”. Procurou-se deixar os entrevistados 

confortáveis. Para tanto, antes de iniciar a entrevista, foi entregue o questionário de 

perfil, como destacado na seção anterior e enquanto os participantes preenchiam o 

formulário foi possível manter uma conversa informal criando um clima agradável. 

Nove das dez entrevistas foram realizadas nas escolas onde os sujeitos 

trabalham. Apenas uma das professoras solicitou que a entrevista fosse realizada 

em outro espaço. Apesar da solicitação feita pela pesquisadora, por um espaço na 

medida do possível tranquilo, nem sempre foi possível conter as interrupções. 

Houve, nesse sentido, alguns inconvenientes. Conforme aponta Duarte (2002): 

 

Entrevistas realizadas em locais de trabalho, por exemplo, 
geralmente trazem problemas difíceis de solucionar: situações 
externas frequentemente as interrompem (um telefonema 
“importante” uma decisão “urgente”, a secretária, recados etc), 
fazendo com que o entrevistado perca o “fio da meada” e se veja 
obrigado a retomar a narrativa de um outro ponto ou, até mesmo, a 
desistir de vez daquele assunto. Pessoas conversando e transitando 
por salas contíguas, telefones tocando, a agenda aberta sobre a 
mesa a lembrar outros compromissos, enfim, a presença marcante 
dos sinais que caracterizam ambientes designados como “de 
trabalho” costuma aguçar a ansiedade com relação ao tempo de 
duração do depoimento, interrompendo o livre fluxo de ideias e 
precipitando a interrupção do depoimento. (p. 145, grifos e 
parênteses da autora) 

 

Na EMEF A, os professores do ciclo autoral e interdisciplinar foram 

entrevistados no momento de JEIF, entre um turno e outro, em salas de aulas 

vazias, o que propiciou a privacidade e calma nas entrevistas. A professora do ciclo 

de alfabetização comentou que não gostaria de ser entrevistada na escola e sugeriu 

um ambiente mais informal, uma padaria, durante o período do almoço, assim não 

houve interrupções, porém o ruído das pessoas que ali almoçavam atrapalhou um 

pouco. Uma das coordenadoras foi entrevistada em sua sala durante o horário de 

trabalho e diversas situações de interrupções de funcionários da escola e do 

telefone também ocorreram. A outra coordenadora preferiu ser entrevistada durante 

o recesso escolar17. Como neste período estavam presentes na escola somente a 

                                                           
17

 Período sem aulas que ocorre no mês de julho na RME do Município de São Paulo. 
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equipe gestora e funcionários administrativos, a entrevista foi realizada de maneira 

calma e tranquila. Na EMEF B, as professoras do ciclo interdisciplinar e autoral 

foram entrevistadas na sala de leitura e a professora do ciclo de alfabetização e as 

coordenadoras na sala da coordenação, também no momento de JEIF. Em todas as 

entrevistas houve poucas interrupções, porém as docentes tinham disponível um 

tempo limitado, pois logo iniciariam um novo turno de aulas.  

Todas as entrevistas foram gravadas, apesar de se reconhecer, em 

consonância com Boni e Quaresma (2005) que: 

 
A presença do gravador, como instrumento de pesquisa, em alguns 
casos pode causar inibição, constrangimento, aos entrevistados. Em 
outros casos o pesquisado poderá assumir um papel que não é o 
seu, assumir um personagem que nada tem a ver com ele, ou seja, 
ele pode incorporar o personagem que ele acha que o pesquisador 
quer ouvir. (p. 77) 

 

Observou-se que alguns dos entrevistados discorriam sobre o tema com mais 

naturalidade quando o gravador estava desligado, porém, mesmo com este risco, 

optou-se por utilizar esta ferramenta para que posteriormente fossem realizadas as 

transcrições das entrevistas para a análise de forma fiel ao que foi respondido. 

Conforme orienta Szymanski (2010), a transcrição foi feita primeiramente 

registrando a fala dos entrevistados tal qual elas ocorreram. Posteriormente, os 

textos foram tratados, no intuito de passar a linguagem oral para a escrita 

respeitando as normas de ortografia e sintaxe, “limpando” assim os vícios de 

linguagem, mas sempre com o cuidado de não se alterar termos e sentido da fala 

dos participantes. 

 Foram elaborados quatro roteiros de entrevistas: um para os coordenadores, 

um para os professores atuantes no ciclo de alfabetização, um para os docentes 

atuantes no ciclo interdisciplinar e outro para os professores do ciclo autoral.  Nos 

roteiros para a entrevista com os professores, há questões comuns a todos e outras 

específicas para cada ciclo, visto que na nova proposta alguns aspectos são 

diferentes entre os ciclos. O roteiro para os coordenadores apresenta as mesmas 

temáticas de questões do roteiro para os professores, porém com o objetivo de se 

investigar o que eles têm observado em relação à reação dos docentes com a 

reorganização e os impactos iniciais que emergiram nas escolas e foram 

decorrentes da implantação da proposta de reorganização dos ciclos. 
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 Sabe-se que “elaborar roteiros de entrevista e formular perguntas podem, 

inicialmente, parecer tarefa simples, mas, quando disso depende a realização de 

uma pesquisa, não o é” (DUARTE, 2002, p. 146). Assim, procurou-se formular 

perguntas claras e que respondessem aos objetivos desta investigação. Os roteiros 

foram organizados com blocos de questões a partir de temas relacionados às 

categorias definidas a priori. 

 Durante a entrevista, no sentido de manter o foco do problema da pesquisa, 

procurou-se seguir o que indica Szymanski (2010), elaborando sínteses, formulando 

questões focalizadoras de esclarecimento e de aprofundamento, quando se 

considerava necessário. 

As categorias, de menor amplitude, pré-definidas na elaboração dos roteiros 

foram utilizadas posteriormente na organização da análise das entrevistas dos 

professores. São elas: currículo, avaliação, reprovação, participação na implantação, 

planejamento e registro, formação e apoio ao professor, avanços e/ou retrocessos. 

Como princípios organizatórios para a análise de conteúdo, essas foram 

agrupadas em três categorias mais amplas, como sugere e exemplifica Franco 

(2012) “[...] as categorias iniciais, fragmentadas e extremamente analíticas, 

passaram a ser indicadoras de categorias mais amplas [...]” (p. 67). Estas categorias 

são então representadas pelos seguintes eixos: 

I) Implantação da nova proposta e o apoio ao professor  

II) Elementos alterados na reforma 

III)  Maiores impactos, avanços e/retrocessos 

No eixo I buscou-se compreender como foi a participação dos professores na 

implantação da reorganização, assim como verificar como se deu ou como está 

ocorrendo o apoio e a formação dos docentes para a efetivação da nova proposta no 

cotidiano escolar.   

Dentre as mudanças advindas da reforma, destacam-se no eixo II alguns dos 

elementos que foram alterados, como consta nos documentos publicados no período 

de 2013 a 2016, apresentados na seção 2.3 deste estudo. Estes foram organizados 

em categorias e subcategorias, conforme os temas destacados nas questões de 

cada bloco. Os aspectos contemplados foram: 

 - Currículo, subdividido em: principais mudanças, estrutura, orientações 

curriculares; PNAIC (subcategoria específica para professores do ciclo de 

alfabetização), docência compartilhada (subcategoria específica para professores do 
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ciclo interdisciplinar), TCA (subcategoria específica para professores do ciclo 

autoral); 

- Avaliação, com as subcategorias: principais mudanças, boletim/notas, lição 

de casa; 

- Reprovação; 

- Planejamento e registro, com enfoque no SGP.  

O eixo III evidencia os maiores impactos da nova proposta na visão dos 

professores, salientando se a consideram avanços e/ou retrocessos na qualidade de 

ensino da rede. 

A fim de se compreender melhor como os professores têm reagido à nova 

proposta e os impactos iniciais que já têm emergido no cotidiano escolar, sob a ótica 

dos coordenadores, organizou-se a análise das entrevistas destes sujeitos em três 

categorias definidas também a priori, relacionadas com os objetivos da pesquisa.  

 

I) Impactos iniciais; 

II) Reação dos professores; 

III) Avanços e/ou retrocessos. 

 

A organização das categorias de análise das entrevistas com os docentes é 

representada no Quadro 13 para maior clareza e visualização. 

 

Quadro 13 – Organização da análise das entrevistas com os professores 

EIXOS 
CATEGORIAS A 

PRIORI  
SUBCATEGORIAS A PRIORI 

I - Implantação da nova 
proposta e apoio ao 

professor 

Participação na 
implantação   

Formação e apoio ao 
professor   

II - Elementos alterados 
na reforma 

Currículo 

-Principais mudanças;  
-Estrutura;  
-Orientações curriculares;  
-PNAIC (somente para PCA 1 e 2); -
Docência compartilhada (somente 
para PCI 1 e 2); 
-TCA (somente para PCT 1 e 2). 

Avaliação 
-Principais mudanças; 
- Boletins/notas; 
- Lição de casa. 

Reprovação 

 
Planejamento e registro 

  

III - Maiores impactos, 
avanços e/ou retrocessos 

Impactos iniciais   
Avanços e /ou retrocessos   

Fonte: elaborado pela autora. 
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Explicitada a sistematização da pesquisa de campo, no próximo capítulo se 

inicia a análise dos dados coletados nas entrevistas, de acordo com as categorias 

apresentadas. 
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4 OS IMPACTOS INICIAIS DA REORGANIZAÇÃO E A REAÇÃO DOS 
PROFESSORES: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 
 Neste capítulo são apresentadas as análises das respostas dos professores e 

das coordenadoras pedagógicas, de acordo com cada categoria delimitada à priori. 

Ainda, os aspectos evidenciados são sintetizados em uma análise global da reação 

dos professores e impactos iniciais que emergem na escola, em relação à reforma 

instituída na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, conforme apontam os 

objetivos da pesquisa. 

 
 
4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES  
 

Para organizar e sintetizar as falas dos professores no sentido de facilitar a 

análise dos dados foram organizados no total oito quadros (APÊNDICE E), de 

acordo com as categorias e subcategorias delimitadas a priori. Os dois professores 

de cada ciclo, um de cada escola, foram colocados lado a lado para uma melhor 

visualização e comparação. As transcrições das entrevistas encontram-se na íntegra 

no APÊNDICE F. 

 

4.1.1 Implantação da Nova Proposta e o Apoio ao Professor 

 

 Como mencionado anteriormente, neste primeiro eixo buscou-se investigar 

aspectos relacionados à participação dos professores na implantação da reforma e 

como se deu a formação e apoio a estes profissionais para que a nova proposta se 

efetivasse na prática. 

 

4.1.1.1 Participação na implantação 

 

 Unanimemente os professores relatam que não foram consultados antes da 

implantação da nova proposta.  

As docentes do ciclo de alfabetização enfatizam “Nós fomos apenas 

informados que viriam as reformas [...] mas diretamente não teve uma consulta, não” 

(PCA-1); “[...] veio tudo pronto de cima pra baixo, o currículo de alfabetização já veio 



109 
 

pronto desde que o PNAIC foi instituído, já estava lá os direitos de aprendizagem18” 

(PCA-2).  

Uma das professoras do ciclo interdisciplinar, PCI-1, aponta que não foi 

consultada nem em relação ao currículo nem à organização e quando surgiram as 

mudanças houve muitas dúvidas em relação ao ciclo interdisciplinar, dificuldades 

que permanecem até os dias atuais. O PCT-1 ressalta que apesar de não ter 

participado da implantação considera que há pontos interessantes na proposta, 

porém que “[...] deveriam ter discutido também com os professores”.  

Nota-se, dessa forma, que os professores têm necessidade de serem 

ouvidos, de terem seus saberes considerados na elaboração de propostas, porém 

como tem acontecido em muitas das políticas públicas implantadas no Brasil, como 

é apontado por diversas pesquisas sobre o assunto, a opinião destes sujeitos é 

desconsiderada. Alavarse (2002) complementa essa afirmação ao mencionar que 

um sentimento de despreparo é gerado quando não é realizada uma discussão com 

os profissionais da educação sobre as alterações na escola. A esse respeito, Souza 

(2017) também enfatiza que mudanças implantadas unilateralmente “[...] e que 

impactam diretamente as práticas e concepções geram, na esteira de sua 

implantação/ implementação, reações de diversas ordens nos agentes escolares”. 

(p. 73) 

É importante ponderar que, conforme foi apontado na seção 2.3 deste estudo, 

antes da implantação da reforma, o Secretário da Educação visitou as Diretorias 

Regionais e foi aberta uma consulta pública no período de um mês para a 

participação da comunidade escolar. A gestora pedagógica entrevistada, de um 

órgão central da Secretaria Municipal de Educação, explica como foi o processo 

anterior à implementação. 

 

Quando a Secretaria pensou na Reorganização Curricular dentro 
dessa proposta da reorganização do ciclo do Programa Mais 
Educação – SP, buscou também referência na gestão da Luiza 
Erundina, buscou-se vivências bem sucedidas, buscou assim 
materiais já trabalhados nesse momento da gestão, mediante um 
diagnóstico inicial das demandas da escola. Nós estávamos com 
César Callegari como Secretário, e inicialmente ele começou 
visitando todas as Diretorias de Ensino, enquanto Secretário de 
Educação, e começou a buscar, a ouvir as professoras, buscar os 

                                                           
18

 A discussão sobre o PNAIC e os direitos de aprendizagem no currículo para o ciclo de 
alfabetização são abordados mais adiante na seção 3.2.1.2.1 desta pesquisa. 
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gestores, ele fez inicialmente um diálogo, logo que assumiu. Em 
seguida, ele buscou assessoria, o Fernando Almeida, que até então 
era Diretor de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de 
Educação, e aí buscaram a partir desse diagnóstico da rede, das 
demandas, das necessidades, a discutir essa Reorganização 
Curricular, já esboçando o Programa Mais Educação – SP, que, em 
2014, ia desencadear a Reorganização dos Ciclos. (gestora SME) 

 

Apesar da afirmação realizada sobre a possibilidade de participação da 

comunidade escolar na nova proposta, observa-se, nas entrevistas, que nenhum dos 

professores cita a consulta pública. Supõe-se que o motivo seja pelo pouco tempo 

em que esta ficou disponível ou até por muitos nem terem tido conhecimento da 

mesma. A gestora SME ratifica “[...] esse momento de consulta é algo novo que a 

gente tem vivenciado na rede, então não sei se atendeu realmente ali a maioria, se 

todo mundo participou, não consigo visualizar, mensurar isso”. 

Há de se considerar, também, que quando foi aberta a consulta pública, já 

havia uma proposta pronta, elaborada somente pela equipe de DOT da RMESP, a 

gestora SME reconhece que os professores participaram da elaboração das 

Orientações Curriculares, porém não da proposta e da concepção na qual ela se 

baseava. A mesmo salienta que apesar de a proposta estar pronta, não estava 

“fechada”, visto que as opiniões presentes na consulta pública foram consideradas e 

alguns pontos foram alterados, como a exclusão das dependências das disciplinas, 

porém a maioria das manifestações apenas evidenciou o que já estava posto. 

Destaca-se que quando a gestora SME comenta sobre a participação dos 

professores na elaboração das Orientações Curriculares, está se referindo aos 

encontros denominados “Diálogos Interdisciplinares”, nos quais representantes 

docentes da RME discutiram sobre o currículo para o ciclo interdisciplinar e autoral, 

diferentemente do currículo para o ciclo de alfabetização que já veio pronto, sendo 

este baseado nos documentos do PNAIC, conforme aponta anteriormente a PCA-2. 

Cabe esclarecer que este princípio de representatividade foi utilizado para os 

professores do Ciclo Autoral e Interdisciplinar e consistia na escolha de pelo menos 

um docente de cada ciclo por escola para participar dos encontros nas respectivas 

DREs. Os participantes poderiam optar por reuniões durante o horário do trabalho, 

sendo dispensados das aulas que seriam ministradas neste período. A seleção dos 

representantes era realizada, geralmente, pela equipe gestora, considerando o 

interesse dos professores e a dinâmica da instituição. 



111 
 

As professoras PCI-2 e PCT-2 comentam sobre esses encontros, sendo que 

uma não pôde participar e a outra participou com a responsabilidade de multiplicar o 

que foi construído com seus pares, dever que nem sempre foi possível cumprir 

devido à falta de “espaço” nos momentos formativos dentro da escola. 

 

Sempre existe um grupo de professores que é chamado [...]. No 
caso, eu não fui, [...], não foram todos porque não dá, a rede é muito 
grande. Então, sempre funciona dessa maneira, alguns professores 
são treinados, capacitados, têm o intuito de serem os multiplicadores, 
passar pra gente no momento de horário coletivo de discussão. 
Nesse horário também de coletivo, de JEIF, sempre o papel de 
Coordenador é colocar a gente a par dessas novas mudanças. (PCI-
2) 
 
Eu só participei o ano passado da questão interdisciplinar. Eu fui 
nesses quatro encontros, foram muito ricos, inclusive as formadoras 
davam espaço, liberdade pra gente levar o que nós já 
desenvolvemos aqui na escola, achei uma troca muito produtiva. [...] 
Eu passei de uma forma bem resumidinha o que aconteceu num 
momento de JEIF, mas não tive todo aquele espaço, muito tempo. 
Fui lá num dia de JEIF e comentei o que aconteceu naquele encontro 
X, no Y ou no Z. Além disso, não teve outro momento pra eu poder 
trocar experiências. (PCT-2) 

 

 
4.1.1.2 Formação e suporte ao professor 

 

 Os professores entrevistados concordam que, para a efetivação da nova 

proposta, a RMESP tem oferecido formação continuada, porém destacam que esta 

não tem sido suficiente. 

 No ciclo de alfabetização foi sugerido que todos os professores regentes do 1º 

ao 3º ano fizessem o curso do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- 

PNAIC, proposta de âmbito federal adotada pelo município, que “[...] objetiva garantir 

que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do ciclo, no máximo, aos 8 

(oito) anos de idade” (SÃO PAULO, 2013b, p. 20). O PCA-1 esclarece que os 

docentes que participaram deste curso ganharam dez bolsas de R$200,00 até o ano 

de 2014, mas que em 2015 a verba foi reduzida para cinco bolsas.  Afirma, também, 

que no ano de 2013 o foco da formação estava relacionado à área de Língua 

Portuguesa, em 2014 de Matemática, em 2015 de Ciências da Natureza e que em 

2016 o curso começou em outubro com enfoque na área de Avaliação. 
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 A PCA-2 destaca que o oferecimento de cursos de formação neste ciclo foi 

bastante ampliado “[...] na época que eu ingressei na Prefeitura, há 17 anos, tinha 

muitos cursos, depois deu uma parada, agora tem se oferecido bastantes cursos, 

lógico que nunca é o suficiente”. Cabe destacar que a época à qual a professora se 

refere, foi em 2001, na gestão de Marta Suplicy, momento em que uma série de 

cadernos/documentos foi disponibilizada aos professores, assim como na gestão 

atual, foram também construídos os CEUs e vários subprojetos, como apontado na 

seção 2.2.  

 A gestora SME salienta que o carro-chefe da administração Fernando Haddad 

são as formações, ideia similar à época de implantação dos ciclos no município de 

São Paulo em 1992. Paulo Freire, Secretário da Educação nesse período, estava 

profundamente empenhado na formação permanente dos educadores, pois 

compreendia que esta era um dos pilares de sustentação para a nova fisionomia de 

escola que se pretendia construir. (ALAVARSE, 2002) 

Apesar dessa afirmação da gestora SME, os professores do ciclo 

interdisciplinar e ciclo autoral apontam algumas dificuldades nas ações formativas 

não mencionadas pelos docentes do ciclo de alfabetização.  

 

Eu fiz um curso uma vez para o ciclo Interdisciplinar, mas eu não 
cheguei a concluir, porque na verdade me pareceu mais que eles 
estavam buscando uma solução para o que estava acontecendo, do 
que oferecendo uma proposta pra gente. O curso era mais uma 
investigação do que os professores achavam do que exatamente 
uma orientação. Então, acabei desistindo no meio do caminho e a 
grande maioria também desistiu. Não houve orientação e a 
orientação que teve parecia que não era de pessoas da rede, que 
conheciam o programa da escola, a rotina da escola, como é o dia a 
dia de uma sala de aula na Prefeitura, parecia muito distante da sala 
de aula. (PCI-1) 

 

 A fala da PCI-1 aponta um despreparo dos formadores, porém, vale ressaltar 

que os cursos e encontros voltados para os ciclos interdisciplinar e autoral foram 

ministrados por professores e gestores convidados da RME, inclusive o PCT-1 foi 

um dos formadores. Este pondera “[...] há uma extrema resistência do professorado 

quanto ao direito de aprendizagem ou quanto a qualquer concepção que vier. Muitos 

relatos que nós ouvimos, são todos professores muito presos aos livros didáticos 

ainda, muito presos à formatação hegemônica”. Essa pode ser uma justificativa para 

a indignação da PCI-1 pelo curso não trazer uma proposta pronta. 
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 Ademais, os cursos citados foram oferecidos apenas a uma parcela de 

professores que deveriam repassar as informações nos momentos de formação, 

porém apenas os docentes que têm jornada integral (JEIF) participam desses 

momentos.  

 

Essa aí é a grande falha que a gente tem.  Para os professores que 
fazem JEIF sempre há esse momento, eles multiplicavam as 
informações (dos cursos) no grupo de JEIF, mas nunca atinge todo 
mundo porque há os professores que não fazem JEIF, esses aí 
nunca ficam inteirados dos projetos, do que está acontecendo. (PCI-
2) 
 
 

 A PCT-2 enfatiza que assim como acontece no ciclo de alfabetização, a 

formação deveria ser ampliada a todos os professores dos outros ciclos, 

contemplando os diversos especialistas. Ressalta, também, a importância da autoria 

do professor, não só do aluno, e da abertura da troca de experiências nos cursos, o 

que reforça a necessidade destacada anteriormente sobre o fato de o professor ser 

ouvido e ter seus saberes valorizados. 

 
4.1.2 Elementos Alterados na Reforma 

 

No eixo II destaca-se a visão dos professores sobre os elementos principais 

que obtiveram mudanças na nova proposta, estando estes organizados nas 

categorias: currículo, avaliação, reprovação, planejamento e registro. As duas 

primeiras, ainda foram organizadas em subcategorias nos quadros (APÊNDICE E), 

para maior clareza na análise, como apresentado anteriormente na seção 3.2. 

 

4.1.2.1 Currículo 

 

 Quando questionados sobre as principais mudanças advindas da reforma, 

especificamente no currículo, os professores do ciclo de alfabetização destacam a 

questão dos direitos de aprendizagem. “As atividades, os conteúdos foram mais 

voltados para alfabetização e entrou a questão dos direitos de aprendizagem, com 

certos objetivos que os alunos têm que atingir no ano” (PCA-1). Vale ressaltar, como 

já apontado no capítulo 2, que os objetivos no documento elaborado pelo MEC 

“Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 
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aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º, 3º anos) do 

Ensino Fundamental” são determinados para todo o ciclo, com conteúdos a serem 

introduzidos no 1º ano, aprofundados no 2º e consolidados no 3º ano, pressupondo 

uma continuidade dos estudos, porém a afirmação realizada pela PCA-1 revela uma 

interpretação de objetivos anuais, característicos da escola seriada. Souza (2004) 

sinaliza uma das contradições presentes no sistema ciclado que se relaciona com a 

fala da professora, “... um modelo que advoga o respeito ao nível de aprendizagem 

dos alunos, às diferenças individuais e ao ritmo de aprendizagem, porém, 

concomitantemente, estabelece mínimos a serem atingidos ao final de cada etapa”. 

(p. 229) 

  Ademais, a PCA-2 pontua “Na alfabetização já vieram todas as expectativas 

de aprendizagem, as expectativas não (...), os direitos, a gente segue os Direitos de 

Aprendizagem e vamos adequando a cada turma”. Nota-se que a PCA-2 confunde 

as expressões “expectativas” e “direitos de aprendizagem”, talvez por ainda não 

estar clara a diferença real entre ambas,  o ensino visto como um direito do aluno 

requer uma mudança de concepção que não se transforma tão facilmente. O PCT-1, 

reverbera este aspecto “... o direito de aprendizagem é muito mais do que uma 

metodologia, é uma concepção na verdade, e isso ainda está sendo um pouco difícil, 

é uma batalha ainda”. 

 Outro aspecto apontado pelas professoras do ciclo de alfabetização está 

relacionado à proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC, instituído pelo governo federal e adotado no município de São Paulo, o qual 

prevê que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade. Para a 

PCA-1 as ideias dos cursos oferecidos se aplicam na prática, estão próximas à 

realidade do aluno, porém não se trata de “novidades”.  A PCA-2 concorda com a 

PCA-1, enfatizando o “retorno” de práticas consideradas tradicionalistas, que ainda 

não tinham sido abandonadas.  “Eu acho que no currículo o que mudou foi essa 

questão que veio junto com o PNAIC, porque nós ficamos no construtivismo durante 

mais de vinte anos, [...] com muitas coisas mal interpretadas”. Ainda acrescenta: 

 

Antes, com o construtivismo [...]  focava-se só em diversidade 
textual,  só  se partia do texto, então se esquecia tudo que era 
gramática, sistematização,  nada disso se falava [...], com o PNAIC 
[...]  vieram falar justamente aquilo que os professores já falavam 
desde o início, que é a mescla. [...] você pode continuar trabalhando 
com os diversos gêneros, mas também, junto, você trabalha essa 
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sistematização da alfabetização, você pode voltar em falar de 
sílabas...  Eu acho que foi um ganho, foi uma coisa boa que voltou, 
quando comecei a fazer o curso, fiquei muito assim: “Meu Deus do 
Céu, [...] falaram pra gente a vida inteira que não podia e agora é 
certo fazer!”, mas aí você pensa que realmente precisava ter esse 

resgate pra melhorar o ensino. (PCA-2) 
 

 A fala da professora revela que realmente ainda predomina uma interpretação 

errônea da concepção construtivista, que pressupõe maior autonomia e liberdade 

para que o aluno construa seu conhecimento a partir de propostas e possibilidades 

significativas mediadas pelo professor. Cabe questionar qual concepção está por 

trás da “mescla” citada pela professora? Se o PNAIC resgata práticas consideradas 

ultrapassadas, como apontam as docentes, denota-se então um possível retrocesso, 

contradizendo a essência da reforma. 

Em relação ao currículo no ciclo interdisciplinar e autoral os professores 

apontam que não houve grandes mudanças. “Eu acho que no currículo não mudou 

muita coisa, até porque o material chegou depois, não houve mudança, a gente 

continuou usando o material anterior até hoje, [...] as orientações curriculares do 

Programa Ler e Escrever” (PCI-1). A outra professora confirma: “Eu acredito que a 

base (Cadernos de Orientações Curriculares) a gente sempre procura não sair muito 

fora” (PCI-2, parênteses meus).  A primeira ainda acrescenta: 

 

Usamos também o livrinho “Mais Educação”. Mas o caderno de 
Orientações Curriculares, o antigo, ainda é bastante utilizado, porque 
é considerado pelos professores mais completo, pelo menos os 
professores que eu conheço. Este caderno e os Cadernos de Apoio 
que a gente tinha naquela época, são os melhores materiais que a 
gente tem de apoio. Os cadernos do Programa Mais Educação são 
muito abrangentes e o de Orientações Curriculares são mais 
específicos. (PCI-1) 

 
  

 Cabe destacar, como já abordado no capítulo 2, que o documento publicado 

em 2007 “Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem 

para o Ensino Fundamental”, ao qual as professoras se referem, apresenta 

conteúdos prontos, determinados para cada ano por área do conhecimento de forma 

fragmentada. Já a proposta da reorganização para estes ciclos se contrapõe a esta 

ideia, por isso foram realizados encontros com os professores das diversas áreas 

para a construção conjunta do currículo, de modo a não fornecer um modelo padrão, 

como aponta a gestora SME: 
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 Na formação para a descolonização do currículo, a gente não traz a 
receita pronta, a gente busca evidenciar as práticas, com as práticas 
nascem as necessidades, e a gente considera o sujeito como sujeito 
ímpar, isso dificulta quando você tabela  todo mundo, quando você 
classifica todo mundo, você faz um material padrão, você faz uma 
avaliação padrão, você faz tudo daquele encaixe dentro das 
caixinhas no mesmo modelo, quando você quer considerar a 
subjetividade da pessoa, do indivíduo, isso dá um pouquinho mais de 
trabalho, e aí você vai contextualizar, você vai caracterizar, você vai  
aí se envolver um pouco mais. 

 

 Contudo, como é observado nos comentários das professoras, há uma certa 

resistência a esse tipo de proposta, pois se espera um direcionamento padronizado, 

como nos documentos disponibilizados na administração anterior. A gestora SME 

critica essa postura fazendo uma comparação com os docentes universitários. 

 

Se nós pararmos pra pensar, o que a gente fala bastante nas 
formações, o professor da academia, o professor universitário, ele 
não recebe o roteiro... ele domina, ele tem que conhecer o assunto, 
ele tem que buscar, e ele vai agir de acordo com a turma que ele tem 
ali, e aí ele vai buscando, ele é um especialista naquele tema, 
naquele assunto, naquela proposta formativa e daí ele vai 
trabalhando, então não tem um roteiro, é justamente o que vem 
nessa proposta. Poxa, o professor é um especialista, mesmo que 
seja um generalista do ciclo I, alfabetização e Fundamental I, ele tem 
que dominar o conhecimento e descolonizar esse currículo, ninguém 
tem que passar receita pra ele.  Cada escola pode sim constituir um 
material como é o caso do Campos Salles, Amorim Lima19, cada 
escola pode mesmo, porque a necessidade de uma escola não é a 
mesma da outra. A pauta comum existe, a base comum existe, nem 
é a base, as diretrizes curriculares existem, está pra sair a base, mas 
ela é uma referência que você sabe que precisa seguir os conteúdos, 
mas como você vai fazer isso é com você, com a sua turma, com a 
sua unidade, enfim o seu PPP, é isso que é o PPP. E aí então a 
gente volta a discutir questões que já estavam meio que... estavam 
mais fáceis, vem algo pronto, vem um caderno de apoio, onde eu só 
defino o dia em que eu vou trabalhar aquilo, sem refletir sobre aquela 
atividade, sem refletir a que serve aquela atividade. 

 

O PCT-1 apesar de afirmar utilizar o material da gestão anterior, apresenta 

uma reflexão mais crítica a esse respeito. 

 
Ainda utilizo o material das Orientações Curriculares da gestão 
anterior. Acredito que os colegas também, porque desconheço algum 
novo material, o que não é propriamente ruim. [...] a orientação 
curricular não necessariamente formata, como os cadernos do 

                                                           
19

  As escolas da RMESP citadas pela gestora SME “Campos Salles” e “Amorim Lima” são 
conhecidas como escolas inovadoras, por utilizarem uma metodologia diferenciada inspirada na 
Escola da Ponte em Portugal. 
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Estado, mas começa a engessar [...]. Os colegas estão muito presos 
neste currículo tradicional mesmo, acredito que quanto mais vier 
coisa pré-determinada pra muita gente é bom, algum manual de 
como fazer. 

 

É importante salientar que no momento das entrevistas ainda não estavam 

disponíveis as orientações curriculares para os ciclos interdisciplinar e autoral, pois 

estas se encontravam em construção pela equipe da SME juntamente com uma 

parcela de professores representantes dos dois ciclos escolhidos por seus pares, 

conforme indicado anteriormente, por meio dos encontros “Diálogos 

Interdisciplinares”.  Somente em outubro de 2016, final da atual gestão, foram 

publicados e disponibilizados de forma on-line nove cadernos para estes ciclos, 

denominados “Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral”, sendo 

que o primeiro caderno trata de uma introdução à discussão e os outros de diretrizes 

curriculares para as disciplinas de Artes, Ciências Naturais, Educação Física, 

Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Vale ressaltar 

que os cadernos não trazem modelos prontos, o objetivo é apontar reflexões a 

respeito de cada área do conhecimento.  

Quanto aos novos materiais, cabe ponderar que a segregação das disciplinas 

por cadernos contradiz a proposta de interdisciplinaridade abordada nos encontros e 

nos preceitos da reorganização. Talvez esta seja uma das razões para a dificuldade 

da efetivação de uma proposta interdisciplinar na prática escolar, como aponta o 

PCT-1: 

 
Existe algo oficial que vem da Prefeitura tentando colocar o 
Interdisciplinar, trazendo isso também nestes cursos 
interdisciplinares, intercalando até professores que seriam do Fund I 
e Fund II. Mas assim, quanto ao currículo continua tendo as matérias 
bem segregadas, a interdisciplinaridade não é a realidade ainda no 
dia a dia [...]. Na prática, não vejo mudança. 

 

Esse professor faz, ainda, uma pertinente ponderação: 

 

[...] nós acabamos repetindo um pouco o padrão dos nossos 
professores dos anos 1980/90, que repetiram seus professores nos 
anos 1950/60/70. Então, é muito mais complicado você introduzir 
isso no dia a dia, por causa da nossa concepção mesmo [...] mexe 
com uma visão de mundo. (PCT-1)  

 

A fala do professor denota a consciência de que a escola não é uma 

instituição isolada, mas está inserida em um contexto sócio-histórico que vai interferir 
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nas ações de todos os sujeitos nela envolvidos. Cabe relembrar que a formação 

inicial do PCT-1 é História, o que provavelmente influenciou algumas de suas 

respostas.          

Outro aspecto em relação ao currículo evidenciado pelas professoras do ciclo 

interdisciplinar é o trabalho com projetos. A PCI-2 afirma “A gente está trabalhando 

com o Projeto Gerador, todo ano a gente escolhe um tema. Antes a gente não 

trabalhava dessa maneira”. É possível notar que o Projeto Gerador ao qual a 

docente se refere condiz mais com a proposta “Projeto interdisciplinar via Tema 

Gerador” desenvolvido na implantação inicial dos ciclos na gestão Erundina, do que 

com a proposta atual. Neste primeiro, como abordado no capítulo 2, a escola definia 

um tema a partir de sua realidade e construía seu currículo de acordo com os 

problemas locais e de seu entorno. Já na proposta da reorganização curricular de 

2014, alguns professores especialistas compõem sua carga horária desenvolvendo 

projetos com os alunos do 4º e 5º anos do ciclo interdisciplinar, juntamente com o 

professor polivalente responsável por estes anos. Os documentos do Programa Mais 

Educação justificam a necessidade e objetivo deste trabalho. 

 

Os projetos têm sido a forma mais organizativa e viabilizadora de 
uma nova modalidade de ensino que busca sempre escapar dos 
enquadramentos meramente disciplinares. Criam possibilidades de 
ruptura por se colocarem como espaço experimental e crítico, no 
qual é possível unir a Matemática à Educação Física, a Arte à 
História, a Língua Portuguesa à formação e participação numa 
identidade cultural. Trabalhar com projetos é uma forma de viabilizar 
curricularmente, a partir de cuidadoso planejamento conjunto, as 
atividades, as ações, a participação do aluno no seu processo de 
produzir fatos sociais, de trocar informações, de divulgar, enfim, de 
construir e compartilhar conhecimento. (SÃO PAULO, 2013c, p. 19) 

 

De acordo com as colocações da PCI-1, na prática estes projetos não têm 

acontecido de acordo com os objetivos da proposta, pois se configuram mais como 

aulas diferenciadas de determinadas disciplinas, do que como um trabalho conjunto.  

 

O projeto que eu tenho conhecimento refere-se aos que são 
realizados no quarto e no quinto anos, eles são planejados pela 
professora especialista junto com a professora polivalente, mas 
acaba quase funcionando como uma disciplina diferenciada. É 
interessante porque o aluno vai se acostumando com o horário do 
Fund II que é organizado em aulas de 45 minutos, eles têm que “dar 
conta” daquele tempo e vão entendendo um pouquinho como 
funciona o tempo e o espaço do Fund II. Agora, em relação a 
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benefício dos projetos e da docência compartilhada para o currículo 
eu ainda não tenho opinião. (PCI-1) 

 

Nota-se na fala desta professora que apesar da nova organização em três 

ciclos, a escola ainda é dividida entre Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental 

II. A ruptura é tão presente que a PCI-1 salienta que o maior benefício dos projetos é 

contribuir para o processo de transição entre os dois. 

A mesma professora também menciona a implantação da docência 

compartilhada, que conforme apontado no capítulo 2, consiste no acompanhamento 

de um professor polivalente nas aulas de Português e Matemática nos 6º anos, a fim 

de auxiliar os alunos que apresentam dificuldades em leitura, escrita e resolução de 

problemas. A PCI-2 comenta sobre sua experiência com a docência compartilhada: 

 
Eu mesma já precisei, pra complementar a jornada, fazer a docência 
compartilhada. E como a minha área é Português e estou designada 
para a sala de leitura, o que eu fazia era conversar com a professora 
pra saber qual o tema que ela estava trabalhando naquele momento, 
e eu entrava como auxílio, como suporte. Então nessa aula 
compartilhada eu dava uma ênfase diferenciada pra aquele tema 
com os livros que eu possuo na sala de leitura.                                    

 

É possível refletir que a docência compartilhada se constitui em uma tentativa 

de integrar a recuperação ao aprendizado regular, diferente da Recuperação 

Paralela que acontece no contraturno em que o aluno está matriculado.   Paro 

(2001) critica o tipo de reforço que se dá fora do processo normal de aprendizado. 

 

[...] a recuperação paralela ou a posteriori, se for destacada do 
processo escolar normal, parece constituir mais um remendo do que 
uma solução. Já que não se conseguia fazer com que parte dos 
alunos alcançasse o desempenho esperado, dá-se-lhe reforço e 
recuperação. Por que não evitar medidas que evitem o problema, 
tornando o ensino efetivamente eficaz, em vez de só remediá-lo? (p. 
136) 

 
 

 Uma das alterações no currículo mais significativas, segundo a PCT-2, foi a 

inserção do Trabalho Colaborativo Autoral – TCA, que se constitui em projetos de 

intervenção social elaborados por grupos de alunos do 9º ano com a mediação de 

professores orientadores.  
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No currículo, o que eu achei significativo foi a questão da inserção do 
TCA , porque era algo que não existia até então  e que agora abre 
um leque de possibilidades de  estudos  de vários temas geradores, 
com ele é possível tentar fazer o aluno ser criativo, ser mais 
autônomo [...]. Isso pra mim foi a grande mudança no currículo, 
porque de resto não tem muito a acrescentar. (PCT-2) 
 
 

O desenvolvimento do TCA se dá em oito passos: o primeiro é perceber a 

realidade e decidir o que será feito; posteriormente é imaginar uma ação de 

intervenção social a partir do que já se sabe e do que se pode buscar saber; o 

terceiro passo é investigar sobre o assunto com aprofundamento; o quarto é 

relacionar os conteúdos já trabalhados na escola com o que pode ser feito; o 

próximo passo é identificar os recursos materiais e humanos necessários para a 

ação de intervenção; o sexto passo é registrar todas as etapas do processo, 

inclusive as dúvidas; o sétimo é preparar a apresentação do projeto para a 

comunidade escolar de acordo com alguma linguagem escolhida pelo grupo; e por 

fim, o último passo é apresentar e compartilhar a proposta de intervenção social 

destacando como foi o processo para se chegar  a ela. (SÃO PAULO, 2014d) 

Para a PCT-2 o projeto funciona, pois permite que o aluno seja autor, 

protagonista de sua própria aprendizagem e, assim, seu interesse é despertado, 

atendendo aos objetivos da proposta.  

 

Ela é complicada pra se trabalhar, mas funciona. A gente viu por 
meio de [...] acompanhamento com os alunos dos anos anteriores. 
[...] às vezes eles vão fazer um trabalho de pesquisa normal que não 
seja o TCA, [...] pesquisam um monte de coisas da Internet, copiam e 
colam e pronto, (...) agora não, ele tem que lá se envolver com 
aquele tema. (PCT-2) 

 

Contrapondo-se à fala da professora, o PCT-1 apresenta algumas falhas 

deste projeto na prática. 

 

[...] todo ano tem alguma proposta também de envolver os vários 
componentes no TCA, mas no fim acaba não acontecendo isso, 
acaba ficando muito na aula de informática, utilizam já alguns temas 
pré- determinados [...]. A gente vê alguns temas muito interessantes, 
[...] mas precisam se expandir bastante para outras disciplinas, ainda 
não são pensados de forma interdisciplinar. (PCT-1) 
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 O comentário do PCT-1 evidencia que nem sempre os alunos possuem a 

liberdade para a escolha do tema, conforme é sugerido na proposta, e nem o devido 

acompanhamento de um professor orientador, pois o professor de informática pode 

ficar sobrecarregado quando a escola o coloca como responsável por orientar todos 

os grupos. Além disso, a fragmentação entre as disciplinas continua presente. Cabe 

ponderar que esta possa ser a realidade da escola em que o PCT-1 atua e não de 

todas as escolas da rede. A indicação da SME é que todos os professores 

especialistas participem das orientações do TCA, porém cada instituição se organiza 

conforme considera mais adequado. 

 Outro aspecto questionado nas entrevistas em relação ao currículo foi quanto 

à nova estrutura dos ciclos, a qual antes era organizada em Ciclos I e II, e agora em 

Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Autoral. Exceto a PCI-1, os 

professores concordam que a reorganização foi benéfica para o desenvolvimento do 

aluno. A PCI-2 afirma: “Eu acho que ficou melhor sim. Fica mais fácil pra trabalhar”. 

A PCA-1 corrobora: “[...] acredito que favoreceu sim, porque fecharam os três 

primeiros anos só para alfabetização, e os outros três ficaram mais voltados para um 

aperfeiçoamento, um aprofundamento, então melhorou bastante”. 

 Para a PCA-2 “[...] a mudança na estrutura foi interessante sim, por você 

poder segurar ele no 3º ano. Tem criança que não adianta, [...] às vezes não é só o 

problema da aprendizagem, ele tem outros problemas”. Vale ressaltar que antes da 

reforma a criança só podia ser reprovada no 5º e 9º anos, agora pode ser retida no 

3º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, o que para a professora é um ponto positivo. Observa-se que 

a justificativa não está relacionada a questões pedagógicas e sim, ao aspecto 

judiciário20. A possibilidade de reprovação no 3º ano fortalece o poder do professor 

sobre a decisão de progressão do aluno. Ainda na fala da professora, quando afirma 

que a criança não aprende por ter outros problemas, está culpando o aluno pelo não 

aprendizado e buscando justificativas, descartando sua responsabilidade e a da 

escola. Sobre isso Paro (2001) comenta: 

 

Em lugar de reconhecerem que o ensino e as condições de 
aprendizado na escola não conseguem atrair o aluno, de forma que 
este goste do que lhe é ensinado por uma qualidade intrínseca desse 
objeto, os educadores em geral buscam no aluno a culpa por seu 
desinteresse. Quando se esgotam os argumentos relacionados à má 

                                                           
20

 Expressão utilizada por Souza (2004) ao se referir à afirmação da autoridade do professor pelo 
poder de reprovar ou aprovar o aluno. 
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vontade do aluno, apelam para as justificativas relacionadas à saúde, 
à desnutrição e aos desajustamentos psicológicos e até distúrbios 
neurológicos, motivos que, como a realidade tem mostrado, podem 
até explicar um ou outro caso, mas se prestam a falsear totalmente a 
realidade quando pretendem justificar os grandes contingentes de 
crianças que não são levadas a aprender. (p.120) 
 
 

 A PCI-1 não é favorável à nova estrutura, porém assim como a PCA-2, sua 

fala está relacionada aos aspectos de reprovação. Além disso, evidencia novamente 

a mentalidade ainda estruturada em dois ciclos – Ensino fundamental I e II, e a 

divisão presente entre professores polivalentes e especialistas. 

 

Eu acho que para o ciclo de alfabetização talvez seja interessante, 
mas para o ciclo intermediário é um pouco complicado. Antes a gente 
fazia uma avaliação no fechamento do ciclo, no quinto ano, agora 
não, agora o fechamento do ciclo é no sexto, então muitas vezes os 
professores do Fund I e Fund II não estão juntos pra fazer esse 
fechamento, então não se conversam. Dessa forma o fechamento do 
ciclo é baseado em um ano do trabalho que se obteve no Fund II e 
não no ciclo inteiro, que vem desde a quarta série com os 
professores do Fund I. (PCI-1) 

 

De acordo com Paro (2001), a existência de ciclos de 2, 3 ou 4 anos nos 

quais no final pode se reprovar contradiz a ideia da progressão continuada. O autor 

questiona “Por que não se pensar num período só, sem reprovação, concebendo-se 

os ciclos para propósitos pedagógicos atinentes às fases de desenvolvimentos da 

criança e do jovem e não como marcadores de reprovação?” (p. 130). 

Os aspectos da reprovação são abordados mais detalhadamente nesta 

pesquisa no item 3.2.1.2.3. 

 

4.1.2.2 Avaliação 

  

 Uma das características da reforma relaciona-se com o aspecto avaliativo, 

que passa a ser visto em favor da aprendizagem. A gestora SME comenta que a 

expectativa da reorganização é que a ideia de ciclos se efetive realmente na prática, 

por isso a rede tem abordado nas formações as concepções de avaliação, no intuito 

de romper com a classificação e exclusão nos processos avaliativos. 

 

A ideia mesmo dessa reorganização curricular, na verdade, é a ideia 
do ciclo do desenvolvimento PARA a aprendizagem, você traz uma 
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outra visão da avaliação, você não traz uma avaliação formativa, 
somativa, nem diagnóstica somente, mas uma avaliação como 
instrumento da aprendizagem também. É outra concepção de 
quando você tem um trabalho em séries como a gente tinha ou 
aquele ciclo um pouco mais ampliado, que não necessariamente 
atendia a etapa de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, 
as necessidades de desenvolvimento mediante ali a aprendizagem 
dos alunos. A gente sabe que o nosso ciclo ainda não é o ideal, a 
expectativa é que de fato na prática ocorram os ciclos de 
aprendizagem. (gestora SME) 

 

 No entanto, como aponta Bahia (2012) em sua pesquisa sobre as propostas 

de combate do fracasso escolar no Estado de São Paulo, há “[...] uma distância 

entre as intenções e o que efetivamente ocorre no cotidiano escolar” (p. 54).  É 

possível notar essa discrepância na nova proposta da RMESP, considerando que a 

maioria dos professores entrevistados relata que não houve muitas mudanças no dia 

a dia da escola em relação à avaliação. A PCA-1 afirma “Foram poucas mudanças, 

porque sempre trabalhei no sistema de uma avaliação contínua, avaliando todo o 

bimestre, através de observação, atividade de sondagem, diagnóstico, então eu 

acho que não teve muita mudança não”. A PCA-2 corrobora: “A avaliação do 

professor não mudou tanto no sentido de que a gente avalia ali o aluno todos os 

dias”. Os docentes relatam usar vários instrumentos de avaliação de forma contínua, 

porém, conforme conclui Souza (2004) em sua pesquisa, apesar desta afirmação, 

sempre esperam que o aluno atinja um determinado padrão. Nota-se um exemplo 

disso no comentário da PCA-2, que apesar de salientar a avaliação processual, se 

contradiz ao relatar que aplica provas para medir o conhecimento desde o 1º ano, 

período em que as crianças ainda estão na fase inicial de alfabetização. 

   

As provas eu sempre dei no 1º ano para situar o aluno. Aqui na 
escola, acontece em um dia, eu falo pra eles “Gente, hoje é o dia em 
que vocês vão mostrar aquilo que vocês aprenderam, a professora 
hoje não sabe nada, só vocês é que vão mostrar tudo aquilo que a 
gente viu”. (PCA-2) 

 

 Na fala desta professora fica evidente a concepção de educação bancária, 

difundida por Paulo Freire, na qual o professor “deposita” os conteúdos e “saca” no 

dia da prova. 

 A PCI-2, que atua na mesma escola da PCA-2, explica como funciona essa 

prova padronizada adotada pela instituição, a fim de preparar os alunos para as 
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avaliações externas, sem considerar as subjetividades e fases de cada aluno, como 

propõe o sistema ciclado. 

 

Então, a escola adotou um sistema de avaliação semestral. [...] é 
produzida uma prova e naquela semana todos aplicam, fora as 
provas externas que vêm, essa é uma da escola, em cima do 
conteúdo trabalhado, da revisão exaustiva. Além das provinhas [...] e 
os exercícios avaliativos, a escola optou por fazer essas duas 
avaliações semestrais no ano para mostrar para os pais um conteúdo 
palpável. Os alunos já entraram nessa rotina, já se preparam pra 
fazer essas provas. (PCI-2) 

 

 Paro (2001) critica a avaliação escolar reduzida a momentos pontuais, e 

enfatiza que esta “[...] não apenas nega a natureza continua da gestão, mas também 

se volta contra o caráter dinâmico da ação educativa, entendida como processo 

contínuo na constituição dos sujeitos”. (p. 158) 

 O PCT-1, que não atua na mesma instituição das professoras citadas 

anteriormente, também ratifica a utilização predominante de provas como forma de 

avaliação desde antes da reforma. 

  

Os docentes costumam avaliar da mesma forma que sempre 
avaliaram, por enquanto não vi muitas mudanças. [...] muitos avaliam 
com as antigas provas quantitativas, estou vendo muito pouca 
variação de formas de avaliação, inclusive mesmo com a concepção 
dos novos ciclos, seria uma visão mais de conjunto. Deveria ter uma 
nova forma de avaliação, inclusive que engloba as várias 
habilidades, mas não é isso que você vê no dia a dia. Na prática, 
ainda está muito difícil mudar essa concepção. (PCT-1) 

 
 Vale ressaltar que apesar da defesa de uma avaliação PARA a 

aprendizagem, menos excludente e classificatória, a reorganização determina a 

obrigatoriedade da aplicação de provas, entre outras formas de avaliação, conforme 

a Nota Técnica nº 22, configurando mais uma contradição. No momento da 

entrevista, a gestora SME foi questionada se considerava que a exigência das 

provas não retomaria práticas tradicionais, desviando-se de uma avaliação 

processual conforme a reforma propõe. A justificativa da entrevistada é que acredita 

que é assim pela necessidade da avaliação externa, pois se fosse considerado 

somente a avaliação do professor, não precisaria constar no documento “provas e 

outras formas de avaliação” (grifos meus). Ademais, a gestora SME reconhece que 

o modo como essa informação foi colocada na nota técnica pode dar margem a uma 

interpretação errônea.  
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Apesar das divergências apontadas, a PCT-2 considera pertinentes as 

mudanças no quesito avaliação e identifica outra possibilidade de avaliar os alunos 

do 9º ano por meio do TCA: 

 

Antigamente a gente ia muito só pelas produções escritas dos 
alunos, e agora [...] você pode avaliar de outras formas, tanto é que 
no TCA mesmo não há necessidade de ser só um trabalho escrito. O 
aluno pode optar por uma apresentação de teatro, montar uma 
apresentação de dança, uma coreografia bacana que represente o 
trabalho que ele fez. Então, isso é legal porque às vezes o aluno não 
é muito habilidoso na hora da escrita, mas na hora que ele vai fazer 
uma apresentação ele é excelente, então eu acho que é uma 
mudança boa, positiva. (PCT-2)  

 
Já para a PCI-1 a mudança se restringe somente à substituição dos conceitos 

pelas notas: “A avaliação, na verdade, continua bem parecida com o que era antes, 

o que mudou foi a questão das notas, o que antes eram conceitos agora passou a 

ser notas”. Cabe destacar que esta alteração ocorreu apenas nos ciclos 

interdisciplinar e autoral, no ciclo de alfabetização permanecem os conceitos. 

As notas ou conceitos, com a reorganização, passaram a ser expressas no 

boletim e apresentadas aos familiares na reunião de pais, como acontecia antes da 

implantação dos ciclos no município. No momento das entrevistas foi questionado se 

estas alterações interferiram na natureza da reunião de pais. A PCA-2 considera que 

“Muitos pais não comparecem, mas é sempre válido para aqueles pais que vêm na 

reunião terem esse retorno, [...] eu acho importante o boletim, não é isso só que vai 

fazer uma diferença, [...], mas eu acho válido”. Pelo fato de a nova proposta ser 

recente, essa professora pondera “[...] não deu para perceber se mudou a natureza 

da reunião de pais, eu acho que tem coisas que leva tempo pra gente ver se 

realmente deu certo”.  

Em relação à substituição das notas por conceitos, exceto a PCA-1 e o PCT-

1, os docentes consideram a mudança positiva, de forma a poderem mensurar a 

avaliação com mais precisão. 

  

[...] o conceito é muito amplo, por exemplo, [...] tem aluno que é “S”, 
mas é tão diferente de um outro  que também é “S”, eu acho que a 
nota você consegue visualizar melhor que o conceito. [...] acho que 
deveria ser nota de 0 a 10 desde o 1º ano. (PCA-2) 
 
Eu acho que fica mais evidente o grau de dificuldade que o aluno tem 
para os pais. Eles entendem melhor a questão da nota por número 
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do que por conceitos, [...] assim, perguntam quando a nota está 
muito baixa [...]..  Se fosse só um NS, eles perguntariam, mas de 
uma forma superficial. Agora com notas de 0 a 10, eles já ficam um 
pouquinho mais preocupados. (PCI-1) 

 
Então, eu sempre achei conceito NS, S, P muito amplo. [...] com os 
conceitos a gente acabava nivelando todos muito no mesmo 
patamar. Eu acho que também para os pais, muito deles são menos 
escolarizados, entenderem a numeração é mais fácil do que 
entender o conceito, que ainda continua na 1ª série [...]. Eu acho que 
é mais fácil para os pais entenderem e é mais justo. (PCI-2) 

 

Observa-se que a ideia de esforço e merecimento é explícita nas falas das 

docentes. Souza (2004) explica que o mérito é entendido “[...] como uma ação que 

torna alguém digno ou passível de receber prêmio ou castigo, portanto empresta 

valor, aquilo que há de bom, admirável ou recomendável em alguém” (p. 220). O 

autor acrescenta: “O estabelecimento de padrões mínimos de excelência [...] são, 

portanto, determinantes para a aferição do mérito, dos conteúdos estabelecidos para 

cada etapa da escolarização e finalmente para a aferição do desempenho [...]” (ibid, 

p. 228-229). Nesta perspectiva, afirmações como “[...] tem aluno que é “S”, mas é 

tão diferente de um outro  que também é “S”; com a nota “[...] fica mais evidente o 

grau de dificuldade que o aluno tem para os pais”; ou com os conceitos “[...] a gente 

acabava nivelando todos muito no mesmo patamar”, demonstram a necessidade 

tanto dos professores quanto dos pais de terem o conhecimento dos alunos 

mensurados por notas, como se isso fosse possível, buscando uma padronização 

dos sujeitos, o que diverge com a concepção de um sistema ciclado, conforme 

apontado no capítulo 1.  Sobre isso, Paro (2001) afirma: 

 

Buscar a avaliação somente na aquisição de conhecimentos é supor 
uma concepção reducionista e tacanha dos objetivos da educação 
escolar que, como atualização histórica, deve visar a apropriação da 
cultura de um modo mais completo do que a simples transposição de 
informações. (p.38) 

 

 É importante considerar que os professores entrevistados e a maior parte dos 

pais dos alunos vivenciaram no seu processo escolar um sistema classificatório com 

o desempenho medido por notas, por isso a dificuldade de compreender os 

conceitos e a concepção na qual estes se baseiam. Nesse sentido, Bahia (2012) 

explica:  
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A compreensão e assimilação dos pressupostos que regem uma 
forma de avaliação inclusiva, continuada e progressiva, enfrenta a 
avaliação de práticas avaliativas excludentes que há muito fazem 
parte do nosso sistema de ensino, que também é seletivo, que crê 
nas classes homogêneas e que ainda prega uma avaliação que 
premia ou castiga. Isso está impregnado não só nos professores, 
mas nos próprios alunos, seus pais e na sociedade geral. (p. 54) 

 

O conflito entre concepções antigas e novas é demonstrado na fala da PCT-2:  

 
A nota é mais fria, eu acho que o número contraria os princípios do 
projeto “Mais Educação”, teria que voltar a ser o P, o S e o NS para 
poder casar com toda essa estrutura [...], concepção, abordagem que 
eles trazem agora. [...] tem o lado bom, para o aluno entender a nota 
dele o número é mais fácil, é mais palpável para ele visualizar, “ah... 
eu sou sete”.  Então, deu uma misturada na minha cabeça, tem hora 
que eu falo assim “[...] e agora como vou fazer?”. Tanto é que teve 
alunos que ficaram com nota comigo no 1º bimestre, por exemplo, e 
não ficaram com nota em outras disciplinas, mas eu avaliei outras 
coisas, outras potencialidades, às vezes não foi tão bom na parte 
escrita que eu dei, mas às vezes eu chamo ali, converso com ele de 
lado, peço para ele representar por meio de um desenho, ou 
simplesmente conversando comigo eu dou a nota para ele. (PCT-2) 

 

A PCA-1 e o PCT-1 discordam da fala de seus colegas citados anteriormente, 

porém o PCT-1 demonstra ter maior clareza da flexibilidade possível com o uso dos 

conceitos, sendo uma possibilidade mais inclusiva.  

  

[...] acho que para o pai visualizar melhor, esses conceitos são mais 
próximos deles. É que às vezes a nota, você fica naquele meio termo 
entre um sete e meio, um seis e meio. Então eu acho que para os 
pais é mais fácil de eles entenderem. Acho que os conceitos devem 
permanecer na alfabetização, sim. (PCA-1) 

 
Aí é uma questão muito complexa. Mas assim, é uma opinião minha, 
a questão do conceito, você pode não ter a mesma objetividade de 
uma nota numérica, como muitos professores defendem inclusive, 
porém você abre pra outras formas de avaliação. O número muitas 
vezes mostra uma realidade muito fria.  Aquele aluno não conseguiu 
alcançar aquele tipo de avaliação, então vou dar uma nota 4, porém, 
muitas vezes ele não considera que aquele mesmo aluno que em 
uma avaliação complexa de cinco perguntas de interpretação de 
texto respondeu duas, o mesmo aluno no bimestre passado nem 
sequer conseguia ler aquele texto. Então, o número é muito frio, 
muitas vezes com conceitos você pode trabalhar essa flexibilização, 
[...] você pode atribuir estes conceitos a outras habilidades dos 
alunos. Agora, isso daí é algo que numa reunião na DRE cheguei a 
comentar e eles falam que a própria comunidade que pediu isso. 
(PCT-1) 
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 Outra alteração que a reorganização propõe no intuito de contribuir com o 

processo avaliativo está relacionada à lição de casa, a qual passou a ser exigida 

diariamente. Os professores concordam com a sua aplicação, porém discordam da 

sua obrigatoriedade. Na prática, continuam utilizando este recurso com a 

peridiocidade que consideram necessário, não conforme determina a nova proposta. 

A PCA-1 deixa claro este aspecto em sua fala “[...] eu acho que ajuda bastante, mas 

não diariamente, a cobrança é essa, mas eu, em particular, aplico três vezes na 

semana, segunda, quarta e sexta”. O PCT-1 corrobora: “Obrigatoriedade não. Cada 

professor tem seu método. Se ele entende que tem que levar lição de casa, leva. Eu 

mesmo não mando lição de casa. Quando mando é uma pesquisa, alguma coisa pra 

gente discutir na sala na aula seguinte”. 

 A PCA-2 e a PCI-1 constatam que a determinação sugere que essa prática 

não existia na escola, o que, segundo elas, é uma inverdade, “Eu acho que os 

professores nunca deixaram de dar lição de casa. Então, esta obrigatoriedade é 

mais uma afirmação do que já acontecia, as professoras sempre deram lição de 

casa” (PCI-1). A PCA-2 confirma: 

 

[...] eu acho que não tem necessidade de ser obrigatório, os 
professores, pelo menos de Fundamental I,  já davam lição de casa, 
[...] mas aí quando implantaram, ficou parecendo que “nossa, não se 
dá mais lição de casa”, e não é bem isso, é uma coisa que já 
acontecia. 

 

 A PCI-2 considera em seu comentário o contexto social no qual os alunos 

estão inseridos, por isso se posiciona contra a exigência da lição de casa. 

 

Quando a gente estudava, a lição de casa era obrigatória. Hoje em 
dia, a gente tem que flexibilizar porque a sociedade é diferente. Os 
nossos alunos não têm pais alfabetizados, muitos deles não podem 
acompanhar aquela lição de casa, muitos pais trabalham o dia 
inteiro, e estes alunos ficam soltos na rua [...]. Então, eu não 
desmereço, mas acho difícil ser obrigatória a lição de casa, pelo perfil 
das famílias. (PCI-2) 

 
 Sobre a fala da docente, apesar de reconhecer as individualidades dos 

alunos, é necessário se atentar para que a classe social não seja usada como 

justificativa para se oferecer um ensino de menos qualidade aos pobres, reforçando 

as injustiças sociais. Segundo Paro (2001), esse aspecto se faz presente no 

discurso sobre os ciclos, a partir da afirmação de que a criança de uma classe 

menos favorecida precisa de mais tempo para aprender, já o rico não precisa. O 
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autor alerta: “É preciso tomar muito cuidado para ver até que ponto não se está, com 

isso, apenas se contentando com menos ensino para as crianças pobres”. (p.127) 

 Nesse cenário, apesar das contradições pontuadas, pode-se observar que a 

proposta de avaliação advinda da reforma condiz com o que se espera nas políticas 

de ciclos, conforme aponta Palma Filho; Alves e Duran (2012) “A avaliação deve 

servir para diagnosticar os progressos apresentados pelo aluno em relação ao seu 

saber anterior e os resultados de um trabalho pedagógico para a retomada do 

processo [...]” (p. 183). No entanto, como mencionado nesta pesquisa, nota-se a 

partir das falas dos professores, uma discrepância entre o que se propõe e o que 

realmente se efetiva na prática da escola. 

 

4.1.2.3 Reprovação 
 
 
 Como já abordado, com a reorganização, as possibilidades de reprovação de 

dois para cinco anos aumentaram. A retenção ocorria apenas no final dos ciclos I e II 

(5º e 9º ano), e agora podem acontecer no final dos ciclos de Alfabetização e 

Interdisciplinar, e em todos os anos do ciclo autoral (3º, 6º 7º, 8º e 9º).  

Os professores do ciclo de alfabetização e do ciclo autoral (exceto o PCT-1) 

consideram a mudança positiva. Os primeiros, por poderem reter os alunos no final 

da fase de alfabetização e os outros, por terem a possibilidade de reprovar em todos 

os anos. Os comentários das professoras alfabetizadoras confirmam este aspecto: 

 

[...] a reprovação agora é no 3º ano, como já foi uma época na 
prefeitura [...], depois parou de reprovar no 3º e não tinha mais a 
questão da retenção. [...] eu acho que a retenção no 3º é melhor, (...) 
lá no 5º vai ser muito difícil para recuperar [...]. No 5º ano você já 
está muito longe do processo de alfabetização, você tem muitos 
conteúdos para trabalhar, então eu acho que prejudica mais, eu acho 
que quanto antes a gente conseguir sanar o problema, melhor. (PCA-
2) 

Antigamente só tinha reprovação lá na quinta série, agora tem no 
terceiro ano. Acho que isso é bem importante, porque aí você faz, 
digamos, uma peneira nesse terceiro ano, deixa só de fato aqueles 
que não alfabetizaram ainda para dar uma atenção maior. (PCA-1, 
grifos meus) 

 

 Cabe destacar que quando a PCA-2 comenta que se reprovava no 3º ano em 

uma época na prefeitura, ela está se referindo ao período de implantação dos ciclos 
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em 1992. Como abordado no capítulo 2, nesse momento, o ensino fundamental foi 

organizado em três ciclos e as possibilidades de retenção podiam ocorrer no final de 

cada etapa (3ª, 5ª e 8ª séries), a partir de relatórios realizados semestralmente e 

discutidos entre educadores, educandos e responsáveis, diferentemente de como se 

sucede na proposta atual. Nesta última, recomenda-se que o professor realize duas 

sínteses avaliativas por semestre, porém não se aborda sobre estas serem 

discutidas com os alunos ou as famílias. 

  A mesma docente argumenta que “No 5º ano vai ser mais difícil recuperar” e 

acrescenta “[...] quanto antes a gente conseguir sanar o problema, melhor”, o que dá 

a entender que ela supõe que a reprovação pode resolver a não aprendizagem do 

aluno. Atribuir os problemas de aprendizagem à progressão continuada é uma 

reação disseminada na mídia e no senso comum, conforme afirma Paro (2001). O 

autor critica: 
 

As pessoas que assim pensam deveriam atentar para a espécie de 
ensino que nossa escola pública, há muito, vem proporcionando aos 
seus alunos.  A simples observação do modo como se encontra 
perdido o professor – quer por seu precário domínio do ofício, quer 
por sua falta de condições mínimas de trabalho – sem lograr, em sala 
de aula, desenvolver algo que se possa chamar de relação ensino-
aprendizagem, dispensa a busca de outras razões para o baixo 
rendimento escolar. (p. 147) 

 

Ademais, na fala da PCA-2, observa-se, também, que ela pontua como 

justificativa na defesa da retenção no 3º ano, a grande quantidade de conteúdos a 

serem trabalhados no 5º ano, trazendo à tona, conforme afirma Souza (2004), uma 

das principais funções atribuídas à escola, a transmissão de conteúdos escolares. 

Segundo este autor, isso se dá pela crença de que “[...] a posse do conhecimento 

transmitido pela escola determinará um futuro melhor para o alunado” (p. 238), o que 

diverge da ideia de autonomia, criticidade e respeito à individualidade, essência das 

políticas de ciclos. 

 Ainda sobre as observações das professoras alfabetizadoras, a expressão em 

destaque utilizada pela PCA-1, sobre a possibilidade de se fazer “uma peneira nesse 

terceiro ano”, denota a seletividade do sistema. A despeito disso, Souza (2017) 

ressalta que não se pode esquecer que a sociedade capitalista possui forte caráter 

classificatório e isso repercute na escola enquanto instituição social. 
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 Apesar do contentamento demonstrado pelas docentes do ciclo de 

alfabetização com a possibilidade de retenção no 3º ano, quando questionadas se 

gostariam que a reprovação pudesse ocorrer em todos os anos, como acontece no 

ciclo autoral, responderam que não acham necessário: “Não, não vejo que há 

necessidade não. Acho que só reprovar no terceiro ano já está de bom tamanho” 

(PCA-1); “Eu acho que a retenção no 3º ano é o suficiente” (PCA-2). A PCT-2 

concorda: “[...] no ciclo de alfabetização eu acho que o tempo da criança dos 6 

aninhos até para os 10 ou 11 aninhos é diferente, a forma de aprender é diferente. 

Até o 3º ano eu acredito que não possa ter mesmo reprovação, depois tudo bem”. Já 

a PCI-1, além de concordar com o posicionamento das colegas, reinvindica o retorno 

da reprovação no 5º ano, como acontecia antes da reforma, reforçando a ruptura 

presente, já abordada anteriormente, entre Ensino Fundamental I e II.  

 

Eu acho interessante não ter reprovação do primeiro para o segundo 
ano, mas deveria voltar a reprovação no 5º ano, para que o aluno 
não passe para o 6º ano sem ainda não estar preparado para realizar 
as tarefas em 45 minutos, acompanhar uma aula mais curta, a se 
organizar mais com diferentes matérias. (PCI-1) 

  

 A PCT-2, que também defende o aumento da reprovação, evidencia 

claramente a relação entre a retenção e a autoridade pedagógica, afirmando que 

isso é um trunfo nas mãos dos docentes e reforça: “[...] é bom para a cabeça do 

aluno, porque faz eu ter um posicionamento mais firme diante dele: „Olha, se você 

não fizer, você vai ficar sem nota e no final do ano você pode reprovar‟ ”. Segundo 

Souza (2004), esse tipo de expressão está associada ao juízo professoral de decidir 

sobre o futuro do aluno, tendo o poder sobre a sua promoção ou sua retenção. Além 

disso, há se considerar que se é necessário utilizar de “chantagem” para despertar o 

interesse o aluno, então talvez a aula possa estar pouco significativa e o problema 

possa ser muito maior. De acordo com Paro (2001), levar o aluno a querer aprender 

é o maior desafio e a mais importante razão de ser da escola, considerando que o 

gosto pelo saber não se adquire naturalmente, é uma construção histórica.  

A mesma professora justifica seu posicionamento: 

[...] não que eu concorde com a reprovação em si, em massa, por 
exemplo, mas às vezes há necessidade, sim, de ter a reprovação de 
um determinado aluno, não o aluno indisciplinado porque é danado, 
não é isso, é aquela reprovação do aluno que tentou, tentou e eu 
vejo que ele ainda tem várias lacunas a serem preenchidas. (PCT-2) 
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 Nota-se na fala da PCT-2 algo que é muito comum no discurso presente na 

escola, ao aluno é atribuída a culpa pelo seu fracasso e isso é feito muitas vezes de 

forma inconsciente. Esse aspecto é identificado por Paro (2001) em sua pesquisa, 

“O educador que não tem a percepção do processo de inculpação do aluno perde 

importante fator de consciência do caráter nocivo da reprovação e da incoerência 

desta com um processo escolar efetivamente pedagógico”. (p.118) 

Observa-se que essa professora contradiz seu discurso a favor da retenção 

quando afirma “[...] mas também não vejo a reprovação como a solução do problema 

das crianças” (PCT-2) e ainda reconhece que a reprovação não resulta em 

disciplina, ideia que costuma ser difundida na escola em defesa da reprovação, 

como aponta o PCT-1: “Você não pode dar uma nota negativa para um aluno por 

entender que ele tem um comportamento inadequado, simplesmente, e a gente vê 

isso em Conselhos de Classe, inclusive”. 

A PCI-2 e o PCT-1 se posicionam contra as políticas de reprovação. Uma, por 

considerar as individualidades dos alunos e o outro, por acreditar que não é pelo 

medo ou “terror” que se atraia o discente. 

 

Infelizmente a gente trabalha com muitas diversidades na escola, 
então a gente faz uma análise individual do aluno e [...] se não for 
proveitoso para ele, se realmente não trouxer benefícios pra ele, a 
gente não retém. (PCI-2) 
 
Particularmente, penso que essa pedagogia do medo também não é 
muito por aí. Eu penso que [...] não é isso que vai alterar a cultura do 
aluno pra chamar atenção para a educação. Isso é uma discussão 
muito mais com os alunos, com a comunidade, com o grupo de 
professores, com as administrações de escolas. Esse despertar pra 
educação não é com o terror que se dá, isso com certeza não. Eu 
acredito assim, pra reprovar teria que ser muito bem fundamentado, 
uma reprovação é uma decisão muito séria em cima do aluno. (PCT-
1) 
 

Outro elemento importante evidenciado pelos professores relaciona-se com o 

descompasso entre a nova proposta e o que realmente acontece na prática em 

relação à reprovação, causando indignação em alguns docentes. As falas do PCT-1 

e da PCT-2 exemplificam esta questão: 

Teoricamente, agora todos os anos reprovam segundo a Prefeitura, 
na prática também não é isso que acontece. Houve um ano aqui que 
praticamente todos os alunos acabaram sendo aprovados por 
decreto, a não ser aqueles que tinham um excesso de número de 
faltas. (PCT-1) 
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[...] no ano passado, por exemplo, alguns alunos tinham necessidade 
de serem reprovados e foram aprovados em razão de outras coisas. 
Então, às vezes os diálogos não são unânimes, o discurso não bate 
com a prática, uma coisa contraria a outra. (PCT-2) 

 

A PCT-2 destaca, ainda, a burocracia para reprovar: “Para que a gente 

também possa fazer essa reprovação na íntegra, é necessário um bom argumento, 

várias provas disso”, o que pode significar um afrontamento da autoridade 

pedagógica. Souza (2004) acrescenta pontuando em sua pesquisa que os 

professores julgam que ocorre uma “frouxidão” no Conselho de Série em relação às 

medidas de retenção devido ao volume de “papelada” que o docente tem que 

preencher de um aluno com aproveitamento escolar insuficiente. 

 Sobre a contradição apontada, a PCI-2 expõe sua opinião. 
 
 

 Eu acho que (o aumento dos anos de reprovação) foi mais para 
atender um clamor da população que vê na retenção uma maneira 
de o aluno melhorar, mas nem sempre isso de fato acontece. [...] 
Pode até ser um retrocesso em muitos aspectos, mas os pais são 
favoráveis tanto à nota numérica quanto à retenção. Difícil para eles 
entender o ciclo, aquele ciclo que tinha o compromisso de tentar 
recuperar as falhas no outro ano, e o que eles viam em casa eram 
crianças que às vezes chegavam no 5º ou 6º ano sem estar 
plenamente alfabetizadas. (PCI-2, parênteses meus) 

  

 A gestora SME confirma a suposição da professora, afirmando que embora a 

nova proposta tenha se inspirado na implementação inicial dos ciclos em 1992, e se 

reconhece que Paulo Freire, secretário da educação na época, não seria favorável a 

esse aumento das possibilidades de retenção, a reivindicação pela volta da 

reprovação veio da comunidade escolar na consulta pública disponibilizada no início 

da reorganização. Essa solicitação dos pais e demais envolvidos na escola, pode 

estar relacionada com a cultura da repetência presente na sociedade. Sobre isso, 

Souza (2017) esclarece: 

 

 Esta tradição, a da repetência como mecanismo de justiciamento 
dos alunos faz parte da cultura escolar, das práticas docentes 
consolidadas, do modelo da escola burguesa classificatória e, mais 
do que isso, é referência de educação eficiente para a maior parte 
dos adultos que passaram pelos sistemas mais tradicionais de 
avaliação. (p. 70) 

 

 Paro (2001) acrescenta que até os alunos mais velhos são favoráveis à 

retenção, sendo eles produtos de um sistema punitivo “[...] estão habituados com a 



134 
 

linguagem da reprovação e não é [...], de uma hora para outra, que vão confiar, num 

sistema fundamentado na confiança e no desenvolvimento da autodisciplina”. 

(p.146) 

 Segundo a gestora SME, a RMESP tem se empenhado em fornecer formação 

aos professores para alterar as concepções relacionadas à retenção, de modo a 

acabar com a exclusão presente nas instituições escolares. 

 

[...] as formações baseiam-se justamente em trabalhar concepção, 
porque se você não mudar concepção não adianta, ele acaba 
excluído de alguma forma, se não é por via da reprovação, é por via 
do ocultamento lá da sala de aula. A reprovação acaba excluindo 
também se não for pautada numa proposta de Direito de 
Aprendizagem, ela exclui se você só reprova, se você dá “mais do 
mesmo” pra aquele menino, você não olha para aquela dificuldade 
dele, você não olha para o problema apresentado e nem para o 
processo ao qual ele foi submetido para reavaliar esse processo, ele 
acaba excluído. (gestora SME, grifos meus) 

  

 Vale destacar o apontamento da gestora SME sobre o ocultamento que 

acontece em sala de aula. Talvez por esse motivo, mesmo sem as possibilidades de 

retenção anteriores à nova proposta, progressos em relação à aprendizagem dos 

alunos não eram constatados. Bahia (2012) destaca este aspecto em seu estudo, 

percebendo que os professores “obedeciam” as determinações de promoção dos 

alunos, sendo que alguns criticavam e outros concordavam, porém “[...] não 

observamos alterações significativas em relação à aprendizagem dos alunos, 

considerada insatisfatória”. (p. 63) 

Ademais, pelas contradições perante o aumento dos anos de reprovação na 

nova proposta e o que se espera dos professores de acordo com as formações 

destacadas pela gestora SME, pode-se supor que a volta das políticas de 

reprovação, além de atender o “clamor” da comunidade escolar, podem ter fins 

eleitoreiros e midiáticos, como aconteceu na implantação dos ciclos no Estado de 

São Paulo, conforme é apontado por Souza (2004).  

 

4.1.2.4 Planejamento e registro 

 

O planejamento e registro do professor engloba vários aspectos e diferentes 

vieses, porém, neste estudo, o foco está no Sistema de Gestão Pedagógica – SGP, 

implantado na reforma para organizar de maneira on-line este processo. 
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Quando questionados sobre a contribuição do SGP para o processo de 

registro e análise das informações pedagógicas, exceto a PCI-1 e o PCT-1, todos os 

professores se manifestaram positivamente, apesar de revelarem dificuldades no 

período de implementação. A PCA-1 afirma: “[...] no começo foi um pouco difícil até 

se adaptar. Mas eu vejo que ele é um processo até mais rápido para a própria 

comunidade e para nós, dentro da escola”; a PCA-2 complementa: “[...] estava muito 

complicado a primeira forma que eles implantaram, mas foram modificando, 

adequando e hoje já está melhor, e a gente também está mais adaptado a fazer. 

Não sinto mais tanta diferença de estar registrando no papel ou no SGP”.  

A gestora SME comenta sobre esse processo de implantação e afirma que 

houve resistência dos professores à ferramenta, como já era esperado.  

 

O SGP, inicialmente, quando foi implementado, os professores não 
receberam bem, houve aí uma resistência, mesmo porque o 
processo de implementação foi um pouquinho complicado, devido ao 
tamanho de nossa rede também. Se a gente parar pra pensar, a rede 
de SP é uma rede imensa, nós temos aí muitas unidades escolares, 
é um município muito grande, era de se esperar que houvesse essa 
dificuldade de implementação, tanto que no ano inicial não foi 
descartado ainda os Diários de Classe físicos. Foi um ano de 
implementação, ocorreram bastantes formações, a própria 
plataforma já se modificou bastante, de acordo com o apontamento 
dos professores. (gestora SME) 

 

Há de se considerar que, no início, os docentes tiveram seu trabalho 

duplicado, conforme foi apontado pela gestora SME, pois além de efetuarem os 

registros no diário de papel, tinham que registrar seus planejamentos no SGP. Além 

disso, houve transtornos em relação à funcionalidade da ferramenta e muitas vezes 

os professores tinham que fazer o registro em suas residências.  A PCI-2 confirma 

este aspecto, “Aqui no começo foi difícil, o SGP muitas vezes estava congestionado, 

você não conseguia acessar”. A PCT-2 relata o problema com mais detalhes: 

 

[...] a princípio ele causou vários transtornos em razão do tipo de 
banda larga que não era suficiente para todas as pessoas mexerem 
no mesmo horário, que é o horário de JEIF. Dava muito problema, 
você tinha que digitar em casa, tinha que arrumar um jeito daquela 
noite aparecer o registro, do conteúdo aparecer, mas com o passar 
do tempo melhorou. 
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Como mencionado no capítulo 2, a SME reconheceu esses problemas de 

ordem tecnológica e se propôs a solucionar. Apesar de as professoras afirmarem 

que estas adversidades foram minimizadas, a PCA-2 relata que ainda não foram 

completamente resolvidas, aponta a dificuldade do tempo para preencher o 

instrumento e critica a falta de estrutura da rede. 

 

 [...] às vezes a gente se depara com o problema do tempo dentro da 

própria escola, eles mandaram os tablet‟s, mas nunca funcionam por 
conta da rede da Internet [...]. Por exemplo, hoje nós tínhamos que 
fechar todas as notas, mas o SGP está travado e a gente não 
consegue. Então, isso eu acho que precisa melhorar, porque é uma 
rede grande, então precisa se ter uma estrutura para poder atender. 
(PCA-2) 
 

 No tocante à resistência dos professores, estes apontam a dificuldade de se 

adaptarem às novidades; além do mais, é preciso considerar a falta de habilidade de 

alguns docentes, principalmente, os mais antigos, com os recursos tecnológicos. 

Contudo, nota-se na fala das docentes a superação deste desafio, destacando que a 

PCI-2 é a professora com mais idade dos sujeitos entrevistados. 

 

Tudo que é novo causa desequilíbrio, desconforto nas pessoas, mas 
eu acho que ele só veio pra somar. Hoje eu lido muito bem com 
essas questões do SGP e eu prefiro mil vezes tudo digitado do que 
no papel, a gente está querendo falar de uma sociedade melhor, 
diferente, vamos evitar o acúmulo de papéis. (PCT-2) 
 

Eu agora já me sinto bem confortável em trabalhar no SGP, mas no 
começo a gente tem um pouco de resistência em tudo que é novo. 
[...] eu vi professoras aqui que tinham muita resistência achando que 
“eu não ganho pra isso”, “não fui capacitada pra isso”, mas eu acho 
que não adianta a gente brigar contra a informatização [...], e se você 
for ver, acaba minimizando bastante o trabalho, porque tudo o que 
você precisa consultar na hora já sai, os boletins saem bem feitos, 
então eu acho que está ajudando sim. (PCI-2)  

 

 Vale salientar que, segundo a PCI-2, uma das indignações das professoras é 

que não tinham sido capacitadas para lidar com a plataforma.  

A gestora SME comenta sobre isso: 

[...] a Secretaria chegou a oferecer formação ali para praticamente, 
não vou garantir 100%, mas a ideia era garantir 100% de formação 
para os professores em todas as Diretorias, isso a gente sabe que é 
complicado, possivelmente nem todas as Diretorias conseguiram 
garantir essa formação, mas para os gestores foi garantido 100% de 
formação com a plataforma, com o SGP. 
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 Outro elemento a ser observado diz respeito a como o registro é realizado no 

SGP. Segundo a PCA-1, “Ele é separado por disciplina, mas tem alguns professores 

que até fazem de forma interdisciplinar, mas o foco é por disciplina mesmo”. A PCI-2 

complementa: “Ele é feito interdisciplinarmente nos momentos de reunião quando 

você está preparando o plano anual, depois eu acredito que ele vai mesmo por 

disciplina”. Percebe-se que mesmo quando há troca de informações entre os 

professores, esta é feita em momentos pontuais, porém por diversos fatores, 

predominantemente o planejamento não é realizado interdisciplinarmente, divergindo 

do que preconiza a nova proposta. 

A PCI-1 e o PCT-1, apesar de serem os professores com menos tempo na 

profissão e mais jovens, o que permite pressupor que possuam mais facilidade com 

o recurso tecnológico, avaliam o SGP como um instrumento puramente burocrático, 

não identificam nenhum benefício para a aprendizagem dos alunos ou organização 

do professor. 

 

Acho que nem o SGP e nem o diário de classe davam conta desse 
procedimento. Acho que tanto o diário de classe de papel como o 
SGP são coisas burocráticas, acho que nenhum auxilia nas questões 
dos registros do aluno. (PCI-1) 
 
Por mim não tinha diário, não tinha registro, não tinha nada disso. 
Para mim a escola não seria nada disso. Imagina, isso é um sistema 
de controle, é só burocracia. Sim, num sentido agiliza a burocracia,  
mas é uma forma mais moderna de burocracia (PCT-1). 

 

A gestora SME também admite o aspecto burocrático da ferramenta e 

reconhece que nem sempre ela dialoga com a proposta da reorganização. 

 

[...] se esse SGP conversa com a proposta da reorganização 
curricular? Ainda completamente não, mesmo porque seria muita 
pretensão achar que esse instrumento já conversasse com uma 
proposta numa concepção tão diferente. Ele é um sistema, ele é 
burocrático, nem sempre ele vai se revelar enquanto um instrumento 
de publicização das avaliações no boletim ainda, ele não vai revelar 
de fato o aluno, por isso que a gente insiste bastante em diferentes 
instrumentos. Ele retoma também a questão da nota, algo que já 
havia sido superado com os conceitos anteriormente (gestora SME). 

 

 Para compensar as lacunas destacadas, a gestora SME explica que houve a 

necessidade da elaboração da Nota Técnica nº 12, que evidencia o uso de outras 

formas de avaliação além das provas, como por exemplo, a autoavaliação, que 
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segundo ela, ainda não é contemplada no SGP. Talvez por não haver espaço na 

plataforma para o registro desta, observa-se nas entrevistas que, apesar de na nova 

proposta estar explícito a importância do uso deste instrumento, conforme abordado 

no capítulo 2, não há comentários dos professores sobre a autoavaliação, o que traz 

o questionamento se esta tem sido utilizada no cotidiano escolar. A autoavaliação é 

um elemento significativo quando se pensa em uma avaliação formativa e 

autônoma, por isso foi preconizada na implantação dos ciclos por Paulo Freire. 

Sobre isso, Paro (2001) afirma: 

 

 Um bom indicador do quanto a escola pública fundamental se 
distancia de uma educação verdadeiramente formadora de 
personalidades históricas e autônoma é a ausência quase total de 
processos de autoavaliação discente em seu interior [...]. Certamente 
essa ausência de autoavaliação deve marcar negativamente a 
autodisciplina dos alunos e a formação de seu conhecimento. (p.138) 

 

A gestora SME ainda exprime que a expectativa é que a formação dê conta 

de suprir o descompasso entre o SGP e as características da reforma, “Se você ficar 

só aqui no SGP você vai ter um olhar, uma concepção, se você ficar só na Nota 

Técnica você vai ter outra, se você ficar só nos documentos você vai ter outra. É 

preciso que isso se integre e aí a necessidade de formação”. (gestora SME) 

 

4.1.3 Maiores Impactos, Avanços e/ou Retrocessos  

 

 O eixo III objetiva analisar os impactos iniciais na visão dos professores e 

também investigar se consideram a reorganização como avanço ou retrocesso, 

destacando os aspectos positivos e negativos da nova proposta. 

 

4.1.3.1 Impactos iniciais 

 

 Os entrevistados apontaram diferentes elementos quando questionados sobre 

o que causou maior impacto dentre as mudanças advindas do Programa Mais 

Educação no cotidiano escolar. 

A PCA-1 evidencia o TCA, que chama de TCC, como a “novidade” que 

impactou a escola, mais até que a reorganização dos ciclos. Vale ressaltar que a 

mesma não tem contato direto com o TCA, visto que este projeto não acontece no 
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ciclo em que atua.  “Eu acredito que essa reformulação dos ciclos foi bastante 

importante, mas a questão do aluno fazer o TCC lá no final do ciclo, no nono ano, eu 

acho que foi o impacto maior, pois até então eles não tinham essa novidade, isso 

veio pra somatizar”. 

 A PCT-2, que é envolvida com a orientação dos TCAs, concorda com a PCA-

1 sobre este impacto, porém ressalta as inquietações dos professores quando ele foi 

implantado. “O TCA causou muito desconforto para o professor, porque todo mundo 

ficou assim: „Como é que eu vou orientar um aluno a fazer um trabalho de autoria? 

Não estou preparado para isso‟ ”. A fala da PCT-2 é totalmente compreensível 

quando se considera o contexto histórico em que a escola está inserida, na qual o 

professor recebe a função mais de reprodutor do que de autor. A gestora SME 

comenta que “[...] essa é uma tendência da atualidade, que a gente verifica nos 

grandes colégios particulares”, nos quais o professor recebe uma quantidade 

exorbitante de livros didáticos e precisa reproduzi-los utilizando o mínimo de tempo 

possível, semelhante ao mecanismo de produção, tão característico do mercado. 

Segundo Freitas (2003), essa tem sido a função da escola, isto é, incorporar 

práticas de submissão e contribuir com a forma como a sociedade está organizada 

para o mercado, reforçando a desigualdade. Nesse cenário, quando é instaurado no 

ambiente escolar um projeto que contrarie esta lógica, que vise incentivar a 

autonomia e a intervenção na sociedade, causa, no mínimo, estranheza aos 

professores, que precisam repensar sua prática, e aos demais envolvidos no 

processo. Cabe relembrar, como apontado no capítulo 2, que para subsidiar o 

trabalho com o TCA, a RME disponibilizou dois cadernos, sendo um para o 

professor e um para o aluno, discutindo temas como concepção de autoria e 

sugerindo etapas para que se concretizasse o projeto. 

Destaca-se também que, embora os professores tenham comentado em outro 

momento que a reprovação na prática não havia sofrido grandes alterações pela 

burocracia que se tem ao reprovar, metade dos que foram entrevistados (PCI-1, PCI-

2, PCT-2) aponta que essa questão foi o que causou maior impacto na escola, tanto 

pelo aumento das possibilidades de retenção no ciclo autoral, como pela 

impossibilidade de reprovar no 5º ano. 

  

[...] a não retenção do aluno do 5º ano e sim, no 6º, também causou 
um pouco de impacto no Fundamental I, que é a minha área. Não 
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que isso tenha nos afetado propriamente, porque acaba que a gente 
não precisa mais pensar tanto na questão da retenção do aluno, isso 
acaba ficando pro Fundamental II. (PCI-1) 

 
Esta resposta evidencia um aspecto positivo, pois o fato de os professores 

desta etapa não precisarem “pensar na reprovação”, pode gerar a consciência de 

novas iniciativas, como sugere Paro (2001). 

Ainda com relação a isto, as professoras PCI-1 e PCT-2 consideram que a 

volta das notas numéricas e das possibilidades de retenção impactaram as famílias 

e os estudantes, como pode ser observado na resposta da PCT-2: “A questão da 

reprovação causou um grande impacto e até mesmo os TCAs [...] para os alunos, 

(...) as famílias ficaram mais preocupadas também”. Não há que se surpreender com 

a afirmação da professora, uma vez que na escola capitalista predomina o valor de 

uso e troca, se estuda para trocar por nota. Para Freitas (2003) “Os processos de 

avaliação tomam o lugar dos motivadores naturais e passam a ser a principal 

ancoragem, além da pressão familiar, para produzir motivação para o estudo”. (p.28) 

 Para a PCA-2, o SGP foi a mudança que causou maior impacto. Ela reforça 

os elementos discutidos na seção anterior e revela que após o primeiro impacto 

houve uma acomodação diante da inovação tecnológica. Em suas palavras: 

 

 Eu acho que foi o SGP, a implantação desse SGP pra gente, 
nossa... foi um choque, foi assim de um dia para o outro mudou. 
Você tem que se adequar e nem todos os professores tinham 
habilidade com o computador, então eu acho que impactou um 
pouco e acabou tomando muito tempo do professor [...]. Foi um 
primeiro ano bem estressante. Hoje eu acho que está mais tranquilo, 
o SGP também foi adequando, porque no começo eram muitos 
campos para preencher. (PCA-2) 
 

A PCI-2 identifica como impacto a implementação da Escola Integral21: “Nos 

primeiros anos esta escola aceitou o compromisso da escola integral e aí a adesão 

foi grande”. Este aspecto não havia sido comentado até então, nem pelos docentes 

do ciclo de alfabetização que atuam diretamente com os alunos do projeto. Vale 

ressaltar que a adesão da Escola Integral foi aberta de forma opcional para as 

escolas, a EMEF A não se interessou em implantar, já a EMEF B aderiu a essa 

possibilidade.  

                                                           
21

 O projeto de Escola Integral até o momento funciona somente com os alunos dos 1º anos em 
algumas instituições da RME. Nas escolas que aderiram, os alunos ficam duas horas a mais que a 
sua carga horária na escola. 
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 Outro elemento destacado foi o aumento da quantidade de projetos extra-

classe na EMEF A, conforme evidenciado na caracterização das escolas no quadro 

6. O PCT-1 afirma: 

 
(...) multiplicaram o número de projetos, isso é a olhos vistos, desde 
que cheguei à escola para cá são muitos projetos, muito mais 
eventos, até mesmo dentro da sala de aula. Teve certa mudança sim 
de concepção, mas isso parcial. Não é uma coisa que eu possa dizer 
pragmática, não ainda, não é algo que consta no Projeto escolar, 
ainda é residual, mas assim, teve uma ampliação muito significativa 
sim. 

 

Segundo a nota técnica nº 7, os projetos foram considerados na nova 

proposta como uma forma de romper com as estruturas e as chamadas grades 

curriculares, que “[...] funcionam frequentemente como verdadeiras prisões da 

curiosidade, da inventividade, da participação e da vontade de aprender” (SÃO 

PAULO, 2013c, p.18), além de permitir a reunião “[...] de competências e 

contribuições de pessoas e áreas diferentes do conhecimento disciplinar para olhar 

a realidade de vários pontos de vista. (idem, p.19) 

É relevante apontar a observação do PCT-1 sobre uma mudança de 

concepção que já vem ocorrendo, mesmo que parcialmente. Esta é a intenção da 

equipe da RMESP responsável pela formação dos professores, conforme aponta a 

gestora SME: “[...] a proposta é buscar a concepção, o que é trabalhoso e leva 

tempo”. Ela confirma a suposição do PCT-1 e ressalta:  

 

Nas formações a gente tem chamado professores para fazer relatos 
de práticas, e é aí que a gente consegue perceber impacto positivo, 
professores que já mudam mesmo com o sistema, mesmo com a 
dificuldade. As dificuldades não mudam, o que muda é a prática e as 
práticas se refletem no avanço mediante as dificuldades. (gestora 
SME) 

 

 Cabe refletir que transformar concepções é algo que se busca desde que os 

ciclos foram implantados na gestão Erundina, visto que a efetivação real deste 

sistema só pode ocorrer com o rompimento da mentalidade excludente, fragmentada 

e classificatória. Se a nova proposta já conseguiu dar um primeiro passo em relação 

a isso, como aponta o PCT-1 e a gestora SME, já é um grande progresso, porém é 

necessário ponderar que muitas das falas dos professores, destacadas até o 

momento, não refletem essa mudança. 
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4.1.3.2 Avanços e/ou retrocessos 

 

 Dentre os professores participantes da pesquisa, exceto a PCI-1, todos 

consideram as mudanças vindas da reforma como avanços, destacando aspectos 

que julgam positivos, porém apontam, também, elementos negativos. 

 No ciclo de alfabetização, as duas educadoras evidenciam como positivo o 

novo olhar dado na reforma para a alfabetização, inclusive a PCA-2 ressalta a 

questão da sistematização, que para a docente significa o retorno do uso do 

silabário para ensinar as crianças a ler e a escrever, como citado na análise da 

categoria currículo. Ela relativiza o que considera avanços “[...] tem coisas que vão 

se adequando com o tempo, a gente só vai ter certeza se realmente é um avanço 

em longo prazo”. (PCA-2) 

   A PCA-1 cita como positivo, o oferecimento da recuperação paralela como 

uma possibilidade de apoio pedagógico complementar. A nota técnica nº 13 explica 

como esta funciona. 

 

A recuperação de alunos de qualquer ano, que ainda não atingiram o 
desenvolvimento cognitivo ou o domínio de conceitos esperados, 
poderá ocorrer de forma paralela às aulas, com planejamento e 
mediação de um professor específico de recuperação. (SÃO PAULO, 
2013c, p. 44, grifos meus) 
 

Observa-se no documento que, apesar de a proposta tentar suprir as 

dificuldades do aluno durante o processo, mesmo que separadamente de seus 

colegas, por acontecer no contraturno que o discente está matriculado, ela 

padroniza o domínio de conceitos que os alunos devem adquirir anualmente, ideia 

esta oposta às políticas de ciclos, na qual se respeita o tempo de aprendizagem de 

cada indivíduo e pressupõe-se uma continuidade dos estudos. Apesar disso, o PCT-

1 acredita que a nova proposta “[...] esteja muito mais vinculada às etapas de 

formação da criança e do adolescente, do ciclo autoral, do que quando era Fund I e 

Fund II”.  

Como abordado na seção anterior, A PCI-2 volta a valorizar a escola integral, 

e juntamente com a PCT-2 ressalta como positivo a implementação do TCA, 

inclusive a PCT-2 se mostra preocupada em relação à continuidade do projeto, “[...] 

eu acho que é um avanço, principalmente, em relação à autoria. Não deve se tirar a 

questão do TCA. Mesmo entrando outra gestão tem que continuar, porque é 
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justamente disso que a gente precisa”. A inquietação da professora é plausível visto 

que historicamente muitas das políticas públicas implantadas na RMESP sofreram 

descontinuidades, conforme apontamentos presentes no capítulo 2. 

A questão da descontinuidade também é uma preocupação da equipe da 

RMESP quando se trata das formações, principalmente voltadas aos aspectos da 

reprovação, mudança que para a gestora SME se configura em um aspecto 

negativo, uma alteração precipitada, que foi implantada antes de se trabalhar 

concepção.  

[...] é algo que precisaria dar uma continuidade formativa e nós não 
sabemos se teremos essa continuidade, mas a publicação continua, 
a legislação continua, a portaria continua, [...] não havendo uma 
mudança de concepção, não dando sequência na formação, você 
pode favorecer um retrocesso e aquilo que a gente queria buscar que 
era uma reflexão, que era protagonismo, autoria desse aluno, a 
gente pode perder. (gestora SME) 

 

 Observando o comentário da PCI-2 sobre a reprovação, entende-se a 

pertinência da angústia da gestora SME. “Positivo é que nós professoras 

pensávamos muito nessa possibilidade da retenção, não é que vai resolver o 

problema, mas de certa forma é um mecanismo de troca „se você não tirar nota vai 

reprovar...vamos estudar‟, então tem um compromisso”. A partir da fala desta 

professora, nota-se que a ideia de esforço e mérito ainda está muito enraizada na 

escola. Souza (2004) explica que a superação do outro e o mérito individual é visto 

como sucesso escolar, e esse modelo reforça a autoridade pedagógica do educador, 

o qual pode exercer seu juízo professoral. Nota-se ainda no comentário da 

professora, PCI-2, a avaliação como instrumento de coerção, “[...] como se a única 

forma de chamá-lo à responsabilidade de estudar fosse a ameaça”. (PARO, 2001, 

p.117) 

 Em relação ao questionamento sobre as notas, a PCI-1 salienta que não 

concorda com a reorganização, somente no aspecto do retorno das notas 

numéricas.  

A gente poderia ter continuado nos mesmos moldes de antes, e ter 
mudado só a nota. [...] Antes estava bem mais estruturado [...],a 
gente tinha acabado de se entrosar com o material do “Ler e 
Escrever”, demorou vários anos pra gente tomar consciência e 
propriedade do Programa, e aí, [...] houve uma mudança drástica que 
na verdade só confundiu um pouco mais a organização da escola. Eu 
acho que foi mais negativo, porque não houve benefícios. Antes o 
material tornava o currículo em toda a cidade mais parecido [...], o 
novo currículo é muito abrangente. (PCI-1)   
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 É possível perceber que a professora evidencia também a questão da 

descontinuidade de propostas de uma gestão para outra, mas cabe destacar seu 

incômodo em relação à abrangência do currículo. A PCT-2 corrobora a afirmação da 

colega e acrescenta como aspecto negativo as dificuldades com o SGP: “De 

negativo, a princípio foi a questão do SGP e a retirada total do Caderno de Apoio”.  

A gestora SME não confirma a alegação de “retirada total” do material e traz 

questionamentos que permitem compreender a razão da reorganização não propor 

um currículo engessado.  

 

[...] nada me impede que eu utilize uma atividade que está ali no 
Caderno de Apoio, mas como eu posso ir para além do Caderno de 
Apoio? Os materiais prontos vêm de acordo com um padrão de 
aluno, com o objetivo do que se quer chegar e o professor precisa 
refletir sobre isso. (gestora SME) 
 

 Retomando a questão da avaliação, além da nota, é citada como positiva a 

“prova teste” realizada pelos alunos como uma ferramenta para a elaboração da 

“Prova Mais Educação”. 

 
Eu achei muito bacana o fato de os alunos terem de fazer uma prova 
teste para depois elaborarem a prova “Mais educação” [...], não foi 
em todas as escolas, só em três da rede. E a prova “Mais Educação” 
está bem mais próxima da realidade de nosso aluno de hoje, porque 
a “Prova SP”, eu achava muito distante da realidade do aluno. (PCT-
2) 

 

 A boa aceitação deste tipo de avaliação externa pode ser justificada pela 

possibilidade de participação de alguns professores da rede em sua elaboração, 

considerando seus saberes e dos alunos. Esta oportunidade não foi oferecida antes 

da implantação da reforma, ao menos, não de forma a contemplar toda a 

comunidade escolar. A PCA-1 confirma este aspecto e evidencia como negativo “... a 

forma como foi imposto, que não foi consultado antes, não foi conversado”. Sobre 

isso, Bahia (2012) comenta: 

 

 [...] a resistência ou mesmo o descontentamento por parte de muitos 

professores frente às novas propostas de uma nova administração se 
justificam, porque não se sentem respeitados enquanto profissionais 
que poderiam ser consultados sobre suas necessidades e 
expectativas, ou mesmo, sobre o trabalho que vinham 
desenvolvendo. (p. 65) 
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 Ademais, como aspecto negativo, a PCI-2 aponta “[...] o número excessivo de 

alunos por sala, [...] e esse descompromisso das famílias, é o que tem gerado muita 

indisciplina, que é a grande dificuldade, principalmente no Fund II”. É importante 

ponderar que o número excessivo de alunos por sala já existia antes da 

reorganização, a qual se propôs a diminuir, porém até o momento não houve 

alteração neste aspecto. Nota-se na fala desta professora também, que ela culpa a 

família pela indisciplina dos estudantes, atitude que mais os afasta do que os 

aproxima da escola. Ao contrário da culpabilização, Paro (2001) sugere fazer os pais 

aliados no desafio de levar os alunos a se interessarem por aprender, porém reitera 

que “[...] a escola pública continua a tratar inadequadamente os pais” (p. 148) e 

talvez isso justifique a ausência deles nas atividades escolares. 

 É curioso observar que enquanto a PCI-2 evidencia o descompromisso das 

famílias, o PCT-1 salienta o descompromisso dos professores, aspecto que 

considera negativo neste processo de reorganização. 

 

[...] acho que deveria ter muito mais participação do professorado 
neste processo, tanto em relação à abertura que vem lá de cima, 
quanto ao próprio professorado se posicionar, [...] as pessoas não 
fazem a menor ideia do projeto de educação. O professor neste 
sentido, me desculpe, é mal preparado. As mudanças não podem ser 
só administrativas e toda mudança vai ser relativa porque a 
sociedade vai mudar daqui a dez, quinze, vinte anos, vai ser outra 
sociedade, vão ter outras mudanças também, só que o professor tem 
que acompanhar esta mudança, toda comunidade escolar também 
tem, a sociedade está muito estanque na questão da educação. 
(PCT-1) 

 
 A gestora SME complementa a fala do professor quando afirma que, apesar 

da formação acadêmica, o professor “[...] resgata quando vai para a sala de aula a 

referência que ele tem na prática, [...] a sua referência de aluno”. Este comentário 

permite pressupor que muitos dos elementos apontados pelos professores como 

positivos na nova proposta são os que resgatam práticas conservadoras da escola 

tradicional. 

 

4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS COORDENADORAS  

 

Para analisar as entrevistas com os coordenadores pedagógicos, no sentido 

de compreender melhor os impactos da nova proposta e a reação dos professores, 

foram elaborados três quadros com as falas destes sujeitos (APÊNDICE E), um de 
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cada categoria selecionada a priori de acordo com os objetivos da pesquisa. As 

transcrições das entrevistas na íntegra se encontram no APÊNDICE F. 

 

4.2.1 Impactos Iniciais 

 

 As quatro coordenadoras concordam que a reorganização causou impactos 

na escola em muitos aspectos. 

 A CP-3 evidencia que as mudanças foram bem radicais e levou um período 

de aproximadamente um ano para que se compreendesse o que a RMESP estava 

propondo, inclusive aponta a demora para a chegada dos materiais que explicavam 

os princípios da reforma. 

 

Eu acho que no início foi bem difícil, foi uma quebra grande da antiga 
gestão, até a escola se apropriar de tudo isso, até a gestão se 
apropriar. A elaboração de documentos demorou para chegar até a 
escola, então quando chegou, pra gente se apropriar e passar pros 
professores foi todo um processo. Isso foi ao longo de um ano e 
tivemos que estudar, tivemos que tentar entender como que era essa 
mudança, como funcionavam esses ciclos, a mudança também na 
questão das notas, da avaliação, então foi um processo longo e com 
mudanças bem radicais. (CP-3) 
 

 Como a proposta foi implantada antes da chegada dos materiais, o que 

causou insegurança na comunidade escolar, a CP-4 comenta que precisou buscar 

informações na mídia, nos programas de televisão, propagandas e jornais, e utilizar 

de diversos meios para sanar as dúvidas das famílias, principalmente no que diz 

respeito ao retorno das notas, boletins, possibilidades de reprovação e lição de casa, 

elementos que, segundo a entrevistada, causaram um impacto nos pais. 

 
[...] eu lembro que neste primeiro ano eu fiz várias reuniões no pátio 
com microfone para os pais, eu coloquei até uns encartes, uns slides 
na época que eram publicados no jornal, não eram nem via 
Prefeitura, mas era bem interessante o que saía publicado no jornal 
para explicar o que estava acontecendo. Era muita pergunta, ia ser 
longe a reunião de pais, então comecei a fazer algumas palestras e 
aí eu explicava para os pais onde ia ter nota, onde era conceito, o 
que na prática isso ia mudar pra eles entenderem, se ia ter retenção 
ou não era uma pergunta bem frequente: “Agora vai ficar retido?”.  
Tinha muita propaganda na época na televisão sobre a lição de casa: 
“Ah, mas agora vai ter lição de casa”. Então quer dizer antes não 
tinha? (risos). Eu tive que ficar esclarecendo muitas perguntas, 
questionamentos, foi um impacto grande. (CP-4) 
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 Sobre a lição de casa, observa-se que a coordenadora faz o mesmo 

apontamento da PCA-2 no que se refere à categoria avaliação, que foi transmitida 

pela mídia como algo novo, quando, na verdade, essa era uma prática que já 

acontecia na escola. Na fala da CP-4, nota-se ainda a ansiedade dos pais quanto às 

possibilidades de reprovação. Segundo Souza (2017), a população defende a 

retenção e ainda anseia por ela por fazer parte da cultura escolar, do modelo de 

escola burguesa classificatória, sendo considerada “[...] referência de educação 

eficiente para a maior parte dos adultos que passaram pelos sistemas mais 

tradicionais de avaliação”. (p. 70) 

 Em relação aos professores, a CP-4 aponta que o que causou maior impacto 

foi a mudança na estrutura dos ciclos e a alteração dos conceitos de Expectativas 

para Direitos de Aprendizagem.  

 

[...] a gente trabalhava com expectativa, expectativa é habilidade, 

quando você muda pra Direito você já não está mais falando de 
habilidade, já é outra concepção, não é mais uma concepção técnica, 
produtora, passa a ser mais uma concepção de valor, direito é um 
valor. (CP-4) 

 
Esta coordenadora ainda afirma que nas famílias não houve repercussão em 

relação a este aspecto, pois “[...] isso vira sinônimo para eles, é raro um pai que 

soubesse que o nome dos nossos conceitos eram expectativas”. (CP-4) 

 Sobre a nova estrutura, corroborando a fala da CP-3, destacada 

anteriormente, a CP-4 explica que ela, juntamente com os professores, tiveram que 

estudar para entender a diferenciação entre os três ciclos, “[...] os três primeiros 

anos compreendem uma concepção de mundo, um objetivo, um tipo de avaliação; 

os outros três anos que formam o interdisciplinar é outra história, outra ideia, outros 

princípios, e no autoral também” (CP-4).  

A gestora SME explica pormenorizadamente o que se espera de cada ciclo:  

 

[...] lá no ciclo de alfabetização, a gente traz princípios de autonomia, 
a gente traz princípios de autoria, a gente traz todos esses princípios, 
mas a ideia mesmo é a garantia dos Direitos de Aprendizagem 
relacionados à alfabetização. Então, ele (o aluno) tem aquele tempo 
para desenvolver a sua aprendizagem, para construir o seu 
conhecimento dentro daqueles três anos.  No ciclo interdisciplinar ele 
já ganha mais autonomia, já vai desenvolvendo mais a sua autoria, 
que é também um princípio, e no ciclo autoral ele já tem teoricamente 
isso consolidado, para que ele consiga não só fazer suas escolhas, 
mas ser autor também, protagonista desse processo de 
aprendizagem. (gestora SME, parênteses meus) 
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 A CP-1 concorda que a nova estrutura causou impacto na escola, entretanto, 

em sua opinião, de forma negativa, pois se aumentou a ruptura entre Ensino 

Fundamental I e II, causando uma divisão na instituição. Esse elemento já foi 

evidenciado anteriormente pela PCI-1, que inclusive atua na mesma escola que a 

CP-1 ( EMEF A), denotando que apesar das mudanças advindas da reorganização, 

ainda se faz presente a separação dos dois blocos. A coordenadora ainda aponta, 

que foi dada muita ênfase nos ciclos de alfabetização e autoral, e os professores do 

ciclo interdisciplinar ficaram “perdidos”. 

 

Para o de alfabetização, especialmente, eu achei que foi muito bom, 
porque se concentrou bem a questão de material, de uma nova 
proposta pedagógica, veio acrescentar e o foco ficou muito grande 
na alfabetização. No autoral, também eu acho que eles deram muita 
visibilidade, colocaram foco. Só que o interdisciplinar eu acho que se 
perdeu. [...] Eu sinto isso tanto na questão da proposta pedagógica 
mesmo, no interdisciplinar até agora ainda não saiu (CP-1). 

 

 

 Cabe destacar, como já ressaltado anteriormente, que os materiais 

elaborados para o ciclo Interdisciplinar e Autoral foram disponibilizados somente em 

outubro de 2016, final dessa administração, quando as entrevistas já tinham sido 

realizadas. Supõe-se que o comentário da coordenadora sobre a visibilidade no ciclo 

autoral se dá pelo destaque ofertado ao TCA e pelos guias de orientação antes 

desenvolvidos para a sua efetivação. 

 Contrapondo-se à opinião da CP-1, a CP-2, que também atua na EMEF A, 

considera positivos os itens alterados com a reforma e enaltece, inclusive, a 

contribuição do projeto de Docência Compartilhada para o processo de transição 

entre os alunos de um ciclo para o outro: “Eu acho que uma coisa muito boa foi a 

docência compartilhada, pensando na transição do ciclo I para o ciclo II, [...] foi um 

impacto muito bom,  uma medida, uma ideia muito boa, eu acho que foi um ponto 

positivo na reorganização” (CP-2). Nota-se na fala desta coordenadora novamente o 

uso dos termos “ciclo I e ciclo II”, denotando que a nova estrutura ainda não foi 

totalmente incorporada. 

 Ademais, a CP-2 salienta que alguns itens da reorganização não se 

efetivaram na escola conforme estavam no documento “[...] vários itens da 

reorganização impactaram, [...] mas não como eu esperava, não como está proposto 
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no papel”. Analisando as mudanças ocorridas nos últimos vinte anos. O 

apontamento da coordenadora pode ser ratificado por Souza (2017): 

 

Todas estas mudanças podem representar um importante foco para 
a compreensão do impacto primário de novos modelos teóricos e de 
organização do Sistema Educacional, podendo gerar o descompasso 
entre a proposição e a realização de mudanças na instituição escolar 
e que afetam aspectos como a organização dos tempos escolares e 
as práticas docentes, entre outros. (p. 72, grifos meus)  
 
 

4.2.2 Reação dos Professores 

 

 Observa-se nos comentários das coordenadoras, que não houve consenso 

em relação à opinião sobre a resistência dos professores perante a reforma nem 

entre as que atuam na mesma escola. A CP-1 e a CP-4 afirmam que houve 

resistência, a CP-3 não considera a reação dos professores como objeção à nova 

proposta e sim como dificuldades; já a CP-2 exprime que a reorganização foi bem 

aceita. Vale ressaltar que embora a CP-3 e a CP-4 trabalhem na mesma escola 

(EMEF B), a primeira está na unidade desde antes da implantação da reforma, e a 

segunda, apesar de estar no cargo há sete anos, se removeu para a unidade atual 

há apenas 1 ano. Na EMEF A, a CP-1 também acompanhou todo o processo de 

implementação; já a CP-2 trabalha na unidade há 2 anos. Cabe destacar que esta 

última atua há 15 anos como coordenadora e na época da inserção da 

reorganização estava temporariamente no cargo de formadora da SME, o que lhe dá 

uma visão mais ampla das escolas da rede. 

 A CP-1 e a CP-4 apresentam como resistência alguns elementos que já 

haviam apontado anteriormente como impactos na escola. A primeira salienta a 

objeção à estrutura, apontando a divisão dos ciclos “[...] o que eu percebo, não sei 

se é uma coisa da escola ou da rede, mas quando tem três, eu acho que a divisão 

fica maior, eu sinto isso no trabalho mesmo”. (CP-1). Ela ainda questiona: 

 

 [...] eu não sei se, às vezes, é do professor que não conseguiu se 
apropriar também dessa questão dos ciclos, [...] não se fala tanto de 
um currículo integrador? Se na própria EMEF não está ainda claro 
isso, fica difícil, precisa ajustar, mas é um processo. (CP-1) 

 

 A indagação da coordenadora condiz com o que algumas pesquisas apontam 

sobre o modelo seriado coexistindo com o sistema ciclado, é o que Paro (2001) 
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nomeia de “ciclo seriado”. Nas palavras do autor “Na rede municipal paulista a 

implantação dos ciclos parece não ter conseguido romper com a seriação [...], 

continuou a mesma concepção de ensino seriado, com as séries permanecendo 

com a mesma autonomia anterior”. (p. 129)  

 A gestora SME reconhece esse problema e aponta que isso acontece pelo 

“engessamento” presente nas escolas, por serem frutos de um sistema 

classificatório. Ela ainda acrescenta que a expectativa da reorganização é que, de 

fato, os ciclos ocorram na prática. 

 

[...] as escolas estão ainda um pouquinho engessadas, elas são 
frutos de um sistema, estão inseridas num sistema que engessou, 
mas por mais que você tivesse um ciclo, nós tínhamos dois ciclos de 
quatro anos, mas que evidenciavam séries. (gestora SME) 

  
 Ainda sobre os aspectos de resistência, a CP-1 e a CP-4 consideram que o 

SGP gerou inicialmente uma relutância coletiva, “O primeiro ano foi terrível, foi um 

ano assim muito difícil porque era novo” (CP-1). A CP-4 ressalta que as dificuldades 

não foram somente na implantação desta plataforma e que o SGP “[...] é uma luta 

até hoje”, admitindo, inclusive, que ela mesma é resistente à ferramenta, “[...] nós 

fazemos porque somos cobrados, é a maneira como a Prefeitura acha que vai 

controlar o mínimo das informações do aluno, então a gente faz, mas (...) eu não 

acho lógico”.  

A CP-4 volta a afirmar que a mudança do termo “Expectativas” para “Direitos 

de Aprendizagem” gerou uma polêmica. Segundo ela, no início os professores se 

manifestavam “[...] „isso é política, só trocou o nome de expectativa para direito‟ ”, 

mas com o tempo, compreenderam que “[...] não só trocou o nome, trocou uma 

concepção, ela não é mais tecnicista pragmática, agora é mais valorativa [...] é o 

mínimo que tem que ser assegurado a ele [...]”. (CP-4)  

Ademais, a CP-4 aponta que a mudança relativa à nota e conceito gerou uma 

divisão de opiniões no grupo, “[...] houve a resistência por parte desses professores 

que tinham aquele esclarecimento sobre „conceito‟, e havia um grupo que achava 

que „nota‟ era melhor, então teve ali a polêmica, depois acabou”. (CP-4, grifos meus) 

Cabe destacar, que os três professores da EMEF B entrevistados mostraram-

se favoráveis ao uso das notas em vez de conceitos e não demonstraram 

compreensão sobre a concepção relacionada a este último. Este aspecto é 

evidenciado pela CP-3, que também atua na EMEF B, contrapondo-se ao 
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comentário da CP-4 ao afirmar que não sentiu resistência em relação à reforma, 

principalmente, pelo retorno das notas e aumento das possibilidades de reprovação. 

Nas palavras dessa coordenadora: 

 
O que a gente tem é que mediar essas situações e mudar essa 
concepção. Não é para sair reprovando em massa, tem toda uma 
documentação, tem tudo que a escola e esse professor fizeram por 
esse aluno, se foi encaminhado, se é caso de psicologia, se é caso 
de psicopedagogo, se é um caso de recuperação paralela, a 
recuperação continua em sala. Aqui cada sala ganhou uma pasta 
para montar o portfólio, então os alunos que têm dificuldade, tem um 
portfólio no final do ano para comprovar tudo o que foi feito. Agora 
tem casos extremos, tem casos aqui de aluno que se nega a abrir o 
caderno e quer ficar com fone de ouvido na aula. Como você vai 
aprovar um aluno assim? Que material você vai ter no portfólio para 
mostrar deste aluno se ele se nega a fazer? [...] Eles sabem que 
podem reprovar, por que continua essa desmotivação tão grande? 
(CP-3) 

 

 Nota-se que as intenções da coordenadora e da escola são as melhores 

possíveis, mas a afirmação de que o professor tem que “comprovar tudo o que foi 

feito”, transmite a ideia de que a escola precisa de um aglomerado de documentos 

para provar que a culpa pelo fracasso é do aluno. Percebe-se ainda, uma indignação 

pela desmotivação do aluno mesmo com a possibilidade da retenção. Paro (2001) 

aponta que acreditar que a reprovação induz o aluno ao estudo é um enorme 

equívoco didático e que a ameaça é uma motivação extrínseca negativa, pois neste 

caso “[...] a preocupação do aluno não é empenhar-se no estudo porque esteja ali, 

no estudo, intrinsecamente, o seu objetivo”. (p. 111) 

 Como saída para motivar o aluno a estudar, a EMEF B, segundo a CP-3, 

utiliza o que chama de “Reunião de Parcerias”: “[...] a gente manda convocação para 

os pais, consegue contemplar vários professores para participarem nesse dia, a 

gestão participa também, [...] e o aluno presente fala o porquê de sua postura”. Essa 

estratégia coloca o aluno em uma “berlinda”, constrangendo-o, e reafirma a ideia de 

culpabilização do mesmo pelo seu não aprendizado. 

 Outro aspecto apontado nas entrevistas diz respeito à falta de clareza da 

nova proposta à época de sua implantação. A CP-2, que considera este elemento 

como uma dificuldade e não como uma resistência, evidencia que, sendo formadora 

da SME nesse período, nem ela mesma obtinha informações precisas sobre a 

reorganização. 
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[...] nos primeiros anos foi terrível. Eu lembro que no primeiro ano eu 
trabalhava na DRE, era formadora lá, não estava na escola, e você ia 
às reuniões da SME e nem a SME sabia te orientar, a supervisão 
estava perdida, nós formadores também, porque não recebíamos 
orientações, imagina o pessoal da escola. A partir do segundo ano 
eu fui para a escola também, senti muita desorientação. A impressão 
que dava é que, tudo bem que não tinha nada construído, eu acho 
bacana essa proposta de se construir junto, mas você tem que ter 
alguma coisa pra trabalhar, então ficou muito complicado, foi muito 
difícil, então assim, não diria que houve resistência, mas houve 
grande dificuldade. A proposta não estava clara, [...] foi muito jogado, 
a proposta é boa, mas a maneira como ela foi implantada nos 
primeiros anos foi de doer, foi complicado, depois começou a 
aparecer, acho que o pessoal lá em cima começou a se reestruturar. 
(CP-2) 
 
 

 O comentário da coordenadora justifica a fala anteriormente destacada da 

CP-3, sobre o tempo de pelo menos um ano para os envolvidos na escola 

compreenderem no que consistia a nova proposta. A CP-2 também ressalta “[...] 

agora no último ano está um pouco mais tranquilo, mas nós estamos no último ano”. 

É possível refletir neste apontamento que a escola agora está passando por um 

processo de acomodação e que existe a possibilidade de descontinuidade do que já 

foi implantado pela mudança de administração. 

  

4.2.3 Avanços e/ou Retrocessos 

 

 De uma forma geral, as quatro coordenadoras consideram as mudanças 

advindas da reforma como avanços na educação da RMESP. 

 A CP-1 não evidencia os elementos que para ela se caracterizam como 

avanços, mas salienta a distância da proposição da reorganização com a realidade, 

corroborando o comentário da CP-2, já mencionado. Isso se evidencia na resposta 

da CP-1: “[...] enquanto proposta eu acho que é um grande avanço, só que muitas 

vezes a proposta é uma e na realidade não é exatamente o que acontece, [...] tem 

os entraves, tem os lados negativos”. Essa coordenadora também sugere ajustes 

enfatizando novamente a divisão entre os ciclos, o que denota o quanto esta 

questão a incomoda: “Talvez alguns ajustes na proposta, talvez a proposta mesmo 

que está levando a isso, ajustes para diminuir ou mesmo encerrar o trabalho tão 

dividido, um lado bem negativo é essa questão mesmo.” (CP-1) 
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 A CP-2 e a CP-3 apontam como avanços a nova estrutura dos ciclos, o 

projeto de Docência Compartilhada, as mudanças na avaliação e o TCA. Sobre este 

último, a CP-3 o considera um trabalho excelente para o 9º ano por incentivar a 

autonomia, a busca de informações, a percepção do entorno e dos problemas que 

enfrentam e ainda contribui para que os alunos reflitam sobre como podem ajudar 

buscando soluções: “Isso sim, causa um amadurecimento que a gente tanto quer 

nesses alunos, de se colocar no lugar do outro”. (CP-3)  

A CP-2 acrescenta afirmando que o TCA fez os alunos se movimentarem, 

porém ressalta uma contradição na reforma relacionada a esta proposta. 

 

Uma coisa que eu acho absurda, lá no SGP não tem espaço pra 
você falar nada do TCA, um comentário, postar um vídeo, não é um 
documento de transparência? O TCA não é um super trabalho 
avaliativo? Não se fala nada lá no SGP, não se prevê nada, então 
olha a contradição... [...] Parece, então, que o TCA não entra na 
avaliação, a avaliação não conta tudo? Todo progresso do aluno 
desde a observação? Parece que nem eles estão praticando o que 
eles falam da avaliação nesse quesito, há contradições, há coisas 
que precisam ser olhadas, o TCA é uma dessas coisas. (CP-2)  
 
 

 Essa coordenadora ainda faz uma crítica ao mencionar que, apesar da 

proposta ser boa, a rede não instrumentalizou os professores para sua execução. 

 

Acho positivo que seja feito, mas coloca-se numa Portaria, determine 
como, dê condições para “Ah, eu posso fazer através de uma 
apresentação teatral”, ótimo, acho legal, mas que momento na carga 
do professor está previsto isto pra que ele possa sentar com aquele 
grupo que quer apresentar daquele jeito? Ou ele larga o projeto, ou 
ele faz na sala de aula e larga vinte se matando e fica com os dez 
fazendo teatro. (CP-2) 

 

Destaca-se nas orientações para o TCA, que todos os professores que 

ministram aula para o 9º ano devem participar das orientações para os grupos de 

alunos a partir do documento guia “Plano de navegação do autor”, porém neste não 

consta em que momento da carga horária do professor isso possa ser realizado. 

Esta pode ser a razão da sobrecarga do professor de informática na EMEF A, como 

mencionado anteriormente pelo PCT-1. Souza (2017) identifica essa incoerência ao 

apontar que: “[...] modelos educacionais são adotados [...] como receituários de 

procedimentos que devem ser seguidos pelos docentes, sem que necessariamente 
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se alterem as estruturas físicas e pedagógicas além das próprias condições de 

trabalho”. (p. 69) 

Como já citado, a gestora SME afirma que consegue visualizar avanços 

positivos na prática do professor, porém para a CP-2 isso só se dá pela boa vontade 

do docente. Assim, ela reinvindica melhores condições:  

 

[...] não digo que não tenha tido nenhum avanço, só que tem 
avanços com a boa vontade do docente e da equipe, aqui se tira leite 
de pedra, entendeu? Ele faz acontecer, mas ele não tem condições 
satisfatórias pra trabalhar, infelizmente, e essas condições precisam 
ser dadas pra que realmente seja um trabalho de qualidade, se 
possa fazer uma coisa legal. Sem condições o “cara” já faz uma 
coisa bacana, imagina com condições, então, o que ele vai fazer. 
(CP-2) 

 

  Outro aspecto que vale ser retomado é a observação da CP-3 sobre os 

avanços na aprendizagem dos alunos pela Docência Compartilhada.  

 

Um professor do ciclo de alfabetização tem atribuição para dar aula 
nos 6º anos, então ele vai com aula compartilhada nos 6ºs anos, ele 
vai acompanhar aqueles alunos que ainda têm dificuldade de 
aprendizagem. Ter esse outro professor pode ajudar, porque ele tem 
um olhar diferente para a alfabetização, que normalmente o 
professor do interdisciplinar a partir do 6º ano não tem. Por mais que 
a gente trabalhe em JEIF, é difícil, falta vivência, então tem esse 
professor. Isso é um avanço e espero que não acabe, porque é super 
importante. 

 

 Cabe destacar que a partir do 6º ano os alunos passam a ter aula com os 

professores especialistas, os quais não têm formação específica em alfabetização, 

por isso demonstram dificuldades com os alunos que ainda não têm domínio da 

leitura e da escrita. Nesse contexto, pode-se questionar se essa não é uma medida 

paliativa para suprir as falhas do sistema, visto que se há alunos que chegam até o 

6º ano sem estarem alfabetizados, supõe-se que o problema é muito maior. 

 Ademais, a CP-3 evidencia como avanços também o retorno das notas e 

possibilidades de reprovação, contrapondo-se à opinião da CP-4 que considera 

negativos estes aspectos. Essa discordância de concepções pode gerar abordagens 

opostas nas formações dos professores da EMEF B, o que se configura em uma 

dificuldade. 

 Para a CP-4, os princípios da nova proposta, o foco na interdisciplinaridade e 

na autoria e a concepção de Direitos de Aprendizagem, foram os maiores avanços 
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da reforma, além da atenção voltada às questões raciais e de descolonização do 

currículo. Destaca, inclusive que “A escolha dos nossos livros didáticos do 

Fundamental, que aconteceu no ano passado em 2015, já foi sob a perspectiva da 

descolonização” (CP-4). Sobre isto, a gestora SME comenta: 

 

[...] não tem dados tabulados justamente aí pra sua pesquisa, mas 
[...] na própria fala dos professores, a gente percebe a mudança, 
questões de gênero, questões étnico raciais,  isso já se modificou 
bastante, a gente percebe no próprio discurso  dos professores,   são 
mudanças sutis, mas se nós tivermos presentes, se a gente buscar, 
refinar o olhar, a gente já consegue perceber. E isso vai ser difícil 
mensurar em avaliações físicas, porque são mudanças que vão 
revelar outro processo de aprendizagem, não vão ser reveladas em 
uma avaliação de Língua Portuguesa, por exemplo, nem de 
Matemática que é o caso do IDEB, que vai avaliar mediante evasão, 
reprovação e as provas de Língua Portuguesa e Matemática, mas 
essas questões mais humanas, humanizadoras no caso, essas 
questões que se refletem no convívio, essas questões que são 
currículo também e que interferem num futuro, vão refletir sim na 
Língua e na Matemática, mas imediatamente não. (gestora SME) 

 

 A afirmação da gestora SME revela uma preocupação da reorganização que 

vai além de aspectos de marketing e de correção de fluxo, como aconteceu, 

segundo Souza (2004), na implantação dos ciclos no Estado de São Paulo. Esse 

fator pode justificar a apreensão com a possibilidade de descontinuidade da 

proposta. Na seção anterior, a CP-2 já sugere essa preocupação quando discute a 

reação dos professores e neste momento deixa explícita sua inquietude: “na maioria 

das vezes, quando se muda os partidos, se joga no lixo, se desconsidera tudo que o 

outro fez tentando implantar uma coisa nova, [...] assim não se avança... ou se 

avança a passos muito mínimos”. 

 

4.3 ANÁLISE GLOBAL DOS IMPACTOS INICIAIS E REAÇÃO DOS 
PROFESSORES 
  

 Após as análises realizadas a partir de cada categoria, faz-se necessário 

elaborar uma análise global dos eixos delimitados na pesquisa, retomando alguns 

aspectos identificados nas entrevistas relacionados às reações dos professores e 

aos impactos iniciais que emergem na escola com a reorganização dos ciclos no 

município de SP, conforme os objetivos deste estudo.  
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 No eixo I – Implantação da nova proposta e apoio ao professor, observa-se 

que os sujeitos relatam que não foram consultados antes da implantação da nova 

proposta, e demonstram insatisfação em relação a isso.  

Contudo, a objeção à reorganização pode ter sido minimizada por ter sido 

permitido que pelo menos uma parte dos docentes participassem da construção do 

currículo para os ciclos interdisciplinar e autoral. Sendo assim, de certa forma, suas 

vozes não foram completamente silenciadas. 

Também, nota-se uma discrepância entre as formações ministradas aos 

professores do ciclo de alfabetização e aos do ciclo interdisciplinar e autoral. No 

primeiro, a maioria dos docentes foi contemplada e até incentivada financeiramente 

a realizar os cursos, porém aconteceu como um “treinamento”, pois a proposta já 

estava fechada. Com os outros dois ciclos, as formações foram feitas por 

representatividade, mas os sujeitos participantes tiveram a oportunidade de se 

pronunciar e comentar sobre o cotidiano escolar, abrindo-se para um processo de 

reflexão sobre a prática.                        

Percebe-se, a partir dos comentários dos entrevistados, que os docentes do 

ciclo de alfabetização reagiram positivamente às propostas de formação do PNAIC, 

mesmo estas tendo sido impostas, pois retomavam práticas de ensino 

conservadoras que continuavam sendo utilizadas em sala de aula; já os docentes do 

ciclo interdisciplinar mostraram-se descontentes pela SME ter dado abertura para 

uma construção conjunta em vez de disponibilizar um “modelo pronto”. É necessário 

considerar que a maioria dos professores teve como base uma educação tradicional, 

em que prevalecia a reprodução de conteúdos, por isso reagem quando são 

chamados a criar algo novo e a se livrar das amarras de receituários pré-

estabelecidos.  

Essa questão se evidencia também nas discussões presentes no eixo II- 

Elementos alterados na reforma, quando se aborda as alterações no currículo. 

Segundo a gestora SME, a reorganização parte de uma concepção inclusiva, por 

isso não foram enviados materiais prontos para o ciclo interdisciplinar e autoral, de 

modo que estes não contemplariam todos os alunos. Ela acrescenta: 

 

Ainda que exista uma possibilidade bem difícil, bem remota, de 
contemplar todos, está a serviço do quê? Uma concepção de 
contemplar todos, já diz a que está servindo...  Se eu sei que nem 
todos são iguais, e que nem todas as unidades também são iguais, e 
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que eu preciso valorizar as referências de cada um, um currículo que 
congela, que engessa isso, já diz “a que serve”. Serve a uma forma, 
e quem não se encaixa na forma vai excluir, vai ficar à margem, e aí, 
já é um processo. (gestora SME) 
 

O comentário citado é condizente com a busca por uma educação 

democrática, porém cabe questionar se a reforma apresenta estes princípios. Por 

que no ciclo de alfabetização foi adotado um modelo fechado determinado pelo 

MEC? Evidencia-se, desse modo, que a concepção da nova proposta difere de um 

ciclo para outro. 

Ainda sobre o currículo, em uma perspectiva otimista, Bahia (2012) afirma 

“[...] a escola comporta uma contradição importante de ser lembrada: é reprodutora 

das injustiças sociais, mas também é um espaço legítimo de inovação” (p. 69). A 

partir desta reflexão revela-se com a reorganização o “professor reprodutor”, que 

espera receitas acabadas, conforme já apontado, coexistindo com o “professor 

inovador”, que se abre a novas possibilidades, o que justifica a reação positiva 

unânime em relação ao TCA, projeto de intervenção social, que vem ao encontro do 

que Freitas (2003) nomeia de “escola eficaz”. Para o autor, esta escola “[...] seria 

aquela que, além de ensinar o conteúdo, prepara o estudante cidadão para a 

autonomia e para a auto-organização, para a intervenção na sociedade com vistas a 

torná-la mais justa”. (p. 38) 

Esta ideia caminha no sentido oposto à instrumentos de avaliação 

classificatórios, apontando uma contradição na reforma em relação ao retorno das 

notas numéricas, boletins e obrigatoriedade das provas. A reação dos professores 

perante estes elementos, em sua maioria, foi positiva, poucos notaram os 

contrassensos, pois estes aspectos fortalecem a ideia de esforço e merecimento. 

Além disso, esses instrumentos se constituem, na visão dos docentes, como 

mecanismos eficientes para “[...] manter a disciplina e o interesse dos alunos pelos 

conteúdos formais transmitidos” (SOUZA, 2017, p. 70). Vale considerar também, que 

em relação à obrigatoriedade das provas não houve resistência, visto que esta já era 

uma prática nas escolas, utilizada principalmente como preparação para as 

avaliações externas, as quais Paro (2001) critica:  

 

[...] o processo avaliativo torna-se muito mais complexo do que pode 
parecer ao senso comum e do que deixam supor muitas das 
avaliações postas em ação pelos órgãos oficiais de ensino, baseadas 
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em respostas a testes, capazes de aferir, quando muito, apenas a 
retenção de informação por parte dos educandos. (p. 38) 

 

 A concepção da reorganização é de uma avaliação PARA22 a aprendizagem, 

sendo diagnóstica e formativa, porém, com o retorno das ferramentas apontadas 

tem se encaminhado para uma avaliação somativa, realizada com o intuito de 

aprovar ou reprovar os alunos, por isso o aumento das possibilidades de reprovação 

foi bem aceito entre a maioria dos docentes, com a justificativa predominante de 

levar o aluno a aprender. Nesse sentido, pode-se constatar que ainda a visão que 

predomina é a da retenção como motivação para os estudos, denotando falta de 

consciência dos reais impedimentos para a aprendizagem dos alunos, “[...] 

impedimentos que são gerados por uma estrutura social injusta e voltada para 

hierarquização que viabiliza a exploração do homem pelo homem, e para tal faz da 

escola um local compromissado com a exclusão e com a submissão” (FREITAS, 

2003, p. 88). Neste sistema com parâmetros credencialistas, no qual se costuma 

passar a visão de que o importante é passar de ano, não é de se estranhar que os 

alunos percam o interesse com a retirada da reprovação. (PARO, 2001) 

 Objetivando solucionar esta questão, Paro (2001) ainda sugere que se proíba 

o recurso à retenção, para que assim outras possibilidades sejam buscadas, porém, 

há de se considerar que esta estratégia já foi utilizada antes da reforma e resultou 

em inculpação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes ao sistema de 

ciclos com progressão continuada. É oportuno destacar que, enquanto o sistema de 

ciclos mantém o aluno na escola, no sistema seriado este era excluído. Assim, 

quando o discente chega até as séries mais avançadas sem aprender, denuncia a 

má qualidade do ensino (FREITAS, 2003), o que causa incômodo na comunidade 

escolar e justifica o anseio para o retorno da reprovação. 

Para a gestora SME, a saída está na formação dos professores, “carro-chefe” 

da reorganização, para que, dessa forma, aconteça uma mudança de concepção. 

Visto que a legislação atual possibilita a reprovação, a gestora demonstra apreensão 

com possíveis retrocessos, caso os aspectos formativos não sejam contemplados 

neste âmbito na próxima administração. 

 Em relação ao SGP, após o choque inicial com a nova plataforma tecnológica, 

depois de um processo de acomodação, as reações foram, em sua maioria, 

                                                           
22

 Palavra destacada em letra maiúscula, conforme consta nos documentos publicados pela SME. 
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favoráveis também, porém todos apontam que a ferramenta apresenta falhas e 

ainda necessita de ajustes. A gestora SME reconhece que o instrumento, além de 

não conversar totalmente com a nova proposta, ainda retoma aspectos da escola 

tradicional, como as notas e os boletins, porém novamente aponta a crença na 

formação para suprir estas lacunas.  

Não desconsiderando a importância do aspecto destacado pela gestora SME, 

há de se refletir que, junto com processos formativos, é necessário oferecer 

condições de trabalho adequadas para que as propostas se efetivem 

satisfatoriamente na prática. Cabe também ponderar que se os documentos diferem 

da concepção da proposta, como acontece nas questões avaliativas e reprovativas, 

pode-se gerar no cotidiano escolar diferentes interpretações. Talvez por esta razão a 

CP-2 enfatiza a falta de clareza do que se espera com a reorganização. 

O TCA, as notas numéricas, os boletins, as possibilidades de reprovação e o 

SGP foram os elementos que mais se destacaram nos comentários dos professores 

também no eixo III – Maiores impactos, avanços e/ou retrocessos, assim como nas 

entrevistas com as coordenadoras.  De forma consensual, os sujeitos apontam que 

estes elementos causaram impacto no cotidiano escolar, positivos para a maioria. 

Destaca-se que entre as coordenadoras, apenas a CP-4 considera estes fatores, 

exceto o TCA, como retrocessos. Vale observar que ela é a que possui maior grau 

de formação complementar, em nível de mestrado e, provavelmente isto interfira em 

suas percepções.  

Analisando a reação dos professores na implantação dos ciclos com 

progressão continuada na rede estadual de São Paulo, Souza (2004) relata que 

neste regime “as velhas formas de organização escolar e do trabalho docente 

convivem com um novo modelo de organização do trabalho docente” (p. 214).  

Em consonância com os estudos de Souza (2014), nesta pesquisa observa-

se também a coexistência de diferentes modelos. Isso fica claro na fala dos 

professores, que evidenciam aspectos da escola seriada presentes no cotidiano, da 

escola em dois blocos (ciclos I e II) como estava organizado antes da reforma e 

agora, da escola pautada em três ciclos. Estas formas de organização convivendo 

concomitantemente interferem na prática do professor, de modo que: 

 

[...] pode gerar conflitos que se expressam por intermédio da 
continuidade de algumas práticas já consolidadas, da adaptação das 
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práticas à nova organização do trabalho escolar podendo gerar uma 
variação combinada e, simultaneamente, diferente de ambos, do 
existente e do proposto, ou a implantação de novas práticas 
decorrentes diretamente das exigências da reforma. (SOUZA, 2004, 
p. 215) 

  

Essas diferentes reações explicam a distância entre a proposição e o que 

realmente ocorre no cotidiano escolar, conforme apontado pelas coordenadoras 

pedagógicas. 

Na nova proposta encontram-se inúmeras contradições, de acordo com o que 

foi evidenciado nesta pesquisa, porém não se pode negar os seus aspectos 

positivos e a intenção de sua elaboração na busca de um ensino mais democrático, 

voltado à autoria e autonomia do aluno.  

Os fatores considerados pelos sujeitos como avanços foram os motivos que 

supostamente despertaram a preocupação destes com a descontinuidade da 

proposta, vertente que apareceu ao longo das análises e ficou mais explícita no eixo 

III. Como apontado anteriormente, o histórico do município de São Paulo revela 

processos de ruptura nas mudanças de administração, daí a razão das inquietações 

dos entrevistados. Ficou claro nos comentários, que os professores passam por um 

momento de acomodação das alterações vindas da reorganização, entretanto, para 

que se consolidem, existe a necessidade da continuidade nos anos que se seguem, 

aprimorando o que já está construído e não, desconsiderando, como tem acontecido 

na RMESP. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta etapa final, cabe resgatar os objetivos da pesquisa propostos 

inicialmente, que buscam refletir sobre a reorganização dos ciclos no Ensino 

Fundamental na RMESP e identificar os impactos iniciais sinalizados pelos 

professores e, também, investigar se estes concebem as mudanças como avanços 

ou retrocessos na educação.  

Para alcançar tais propósitos, primeiramente foi necessário compreender no 

que consistem as políticas de ciclos, sua origem, a necessidade de sua implantação, 

seus limites e possibilidades. Concebeu-se, que o sistema ciclado representa “[...] o 

primeiro passo para contrariar a lógica da escola e da avaliação que são herdeiras 

de funções sociais excludentes atribuídas a elas pela organização social que estão 

inseridas”. (FREITAS, 2003, p. 71) 

Na cidade de São Paulo, este tipo de organização foi implantado, em 

princípio, no intuito de reconstruir a escola, a partir de diretrizes que buscavam a 

democratização do ensino, a possibilidade de acesso e uma melhora na qualidade, 

porém, conforme destacado no panorama histórico levantado no capítulo 2, o 

desenvolvimento destas políticas incorporou-se de diferentes maneiras de acordo 

com os preceitos de cada administração, sofrendo mudanças, variadas 

interpretações, com “[...] versões conservadoras ou progressistas”. (MAINARDES, 

2007, p. 40) 

A partir do estudo dos documentos da reorganização dos ciclos implantada 

em 2014, da comparação realizada com as formas de organização anteriores, 

caracterizando a reforma e ainda, das análises das entrevistas, foi possível notar 

que a nova proposta é a que mais se aproxima da versão implementada inicialmente 

na gestão de Luíza Erundina. Esta hipótese foi confirmada na entrevista com a 

gestora de um órgão central da SME, quando esta reiterou que a reforma, além de 

considerar a experiência prática de desenvolvimento dos ciclos nos últimos anos, se 

inspirou na proposta inicial idealizada por Paulo Freire. Esta suposição se justifica 

pela retomada da organização em três ciclos, pelo destaque das orientações e 

formações em relação à interdisciplinaridade, à autoria, à educação para a 

intervenção social, aos projetos que visam suprir as dificuldades dos alunos dando-

lhes voz etc.  
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Todavia, apesar de ter como pressuposto uma concepção democrática e 

inclusiva, algumas das alterações decorrentes da reforma retomam práticas 

tradicionalistas, características da escola seriada, como o aumento das 

possibilidades de reprovação, o retorno das notas numéricas e boletins, a 

obrigatoriedade das provas, entre outras. A alegação da SME é que as mudanças 

foram implantadas com a finalidade de atender aos clamores da comunidade 

escolar, que concebe as alterações implantadas como motivadoras para os estudos.  

Nesse cenário, buscou-se por meio da pesquisa de campo, responder às 

seguintes problematizações: como os professores têm reagido às mudanças 

advindas da reorganização de ciclos no município de São Paulo? Quais os impactos 

iniciais destas mudanças na visão dos professores? Eles a concebem como avanços 

ou retrocessos na rede? 

Nas entrevistas foi possível identificar que os professores, apesar de 

apontarem dificuldades tanto no processo de implantação da nova proposta quanto 

em seu desenvolvimento, de uma forma geral, reagiram positivamente às mudanças. 

A maior resistência evidenciada foi em relação ao SGP, por razões relacionadas a 

pouca habilidade com o recurso tecnológico, à ausência de tempo determinado para 

o registro na plataforma, à falta de estrutura da rede e à formação insuficiente para o 

manuseio da ferramenta. Contudo, após um período de tempo, os professores se 

mostraram mais adaptados ao uso deste recurso.  

Além deste elemento, outros aspectos que causaram relutância foram 

mencionados, mas não de forma consensual, como a nova estrutura dos ciclos, a 

alteração da concepção de “Expectativas” para “Direitos” de aprendizagem, a falta 

de clareza da proposta, principalmente no momento de sua implantação, a 

possibilidade da construção conjunta dos materiais para os Ciclos Interdisciplinar e 

Autoral, entre outros já discutidos nas análises. 

 Reitera-se que os sujeitos da pesquisa consideram a reorganização como um 

avanço na qualidade de ensino da RMESP, a não ser a PCI-1, ao salientar que na 

prática não houve muitas mudanças.  Cabe ressaltar que, com exceção do TCA, os 

pontos que os docentes sinalizaram como impactos e avanços estão, em sua 

maioria, relacionados às práticas características da escola tradicional, como o 

retorno das notas numéricas, dos boletins e do aumento das possibilidades de 

reprovação, denotando que a concepção seriada e classificatória permanece ainda 

bastante arraigada no cotidiano escolar e na visão dos professores. Souza (2004) 
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pondera que esse tipo de reação dos docentes não significa que estes são 

acomodados, mas que se mobilizam em prol do que acreditam contribuir para a 

qualidade da escola pública, e nesse movimento de defesa revela-se a presença 

ideológica da meritocracia e a valorização da autoridade pedagógica, propiciando 

discriminação e opressão. Paro (2001) ainda corrobora, “[...] a escola pública quer 

fazer aquilo que a particular já faz na entrada: selecionar seus alunos” (p. 131). 

Nesse sentido, percebe-se que a ênfase ao processo formativo dado nesta gestão 

para combater as práticas excludentes na RMESP, não tem surtido tanto efeito para 

mudanças de concepção, talvez em função das contradições presentes nos 

documentos, conforme já destacado. 

 É importante salientar que essa constatação e os demais apontamentos 

referentes aos impactos da reforma, devem ser relativizados, visto que a proposta é 

recente e concepções não são alteradas tão facilmente. Apesar disso, a relevância 

deste estudo encontra-se na historicização das principais políticas públicas 

educacionais instituídas em 2014 no município de São Paulo, configurando-se em 

ponto de partida para uma breve avaliação dos impactos iniciais e reação dos 

docentes perante a proposta, visando, desse modo, refletir sobre os aspectos 

positivos e negativos que dela emergem.  

A expectativa deste trabalho é contribuir com o tema e suscitar novas 

pesquisas para um possível aprofundamento sobre a consolidação das mudanças 

advindas da reorganização do ensino em tela, considerando as propostas que 

podem vir com a nova administração, tendo João Dória Jr. como prefeito que 

assumiu a PMSP no início de 2017.  

 Neste momento, retomo a primeira pessoa, como no início da introdução, 

para sinalizar que os contrassensos identificados na nova proposta me fizeram a 

princípio considerar a reforma um retrocesso. Entretanto, após as inúmeras leituras 

e mais entendimento da reorganização e do que ela representa no histórico das 

políticas públicas desenvolvidas em São Paulo, compreendo que apesar do retorno 

de alguns elementos considerados “ultrapassados”, há também aspectos positivos e 

avanços que contribuem para uma formação autônoma e crítica dos alunos. 

 Ademais, “as contradições hoje existentes devem ser vistas dentro de uma 

perspectiva de superação e não de resolução imediata” (FREITAS, 2003, p. 88). Em 

um âmbito mais amplo, é importante conhecer as demandas contraditórias que 
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envolvem as escolas no interior do sistema capitalista, para que se possam propor 

políticas educacionais transformadoras. (PALMA FILHO; ALVES, DURAN, 2012) 

  Finalizando, ressalto o impacto deste estudo em mim. Além de me possibilitar 

uma visão mais ampla sobre as políticas públicas educacionais implantadas na 

RMESP, principalmente em relação a essa recente reorganização, pude 

compreender as contradições, avanços e retrocessos do sistema de ensino ao qual 

somos submetidos e, ainda refletir sobre minha própria prática enquanto professora. 

 Na análise das entrevistas me deparei com falas que eu criticava, porém já 

havia reproduzido no cotidiano escolar; percebi que até mesmo na universidade, 

sem querer generalizar, mas na qual se espera que os docentes tenham 

discernimento e conhecimento da estrutura que permeia a escola, práticas 

excludentes e classificatórias de avaliação estão presentes, além do uso da 

reprovação como meio para castigar ou premiar o aluno.  

Vivemos em uma sociedade meritocrática, no entanto, a escola não deveria ir 

na contramão da exclusão ao invés de reforçá-la? Muitas ações já foram realizadas, 

como algumas das propostas aqui apontadas sobre a reforma, todavia, ainda há que 

se pensar em estratégias que transformem efetivamente a organização escolar. 

Isso me faz reconhecer o quanto ainda temos que caminhar, pesquisar e 

refletir sobre a coerência entre nossa prática e nosso discurso. Continuo acreditando 

na Educação e nas possibilidades de resistência à estrutura na qual estamos 

inseridos, porém não de forma tão ingênua, hoje reconheço os limites, pois como 

desvela Freitas (2003), “conhecendo os limites é que podemos nos organizar melhor 

para intervir sobre a escola”. (p. 35) 
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ANEXO A – Quadro síntese das principais alterações após a consulta do 
Programa Mais Educação São Paulo 
 
 

 
Disponível em:  

<http://maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/download/docs/Quadro_Sintese_principais_alterac
oes_apos_consulta.pdf> Acesso em 21 jun 2016. 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
  
 
 
 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós Graduação em Educação 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu Jéssica Martins Mantovan, RG nº 33549698-2, mestranda do Programa de Pós 
Graduação 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 “A reorganização de ciclos no município de São Paulo: um estudo sobre a nova 
proposta e seus impactos iniciais”, que tem por objetivo coletar dados referentes as 
impressões dos professores e coordenadores sobre a nova proposta, através de 
metodologia qualitativa, em que serão aplicadas entrevistas aos voluntários interessados em 
documentar suas respostas. 
Para tanto, encareço que se tome ciência dos 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 aplicação de uma entrevista. 
 
 
 

São Bernardo do Campo, ___ de ____________ de 2016.  
 
 
_______________________________________ 
Jéssica Martins Mantovan 
Pesquisador Responsável 
Mestranda UMESP  
 
 
Consentimento do(a) colaborador(a): 
 
 
___________________________________  
Nome completo 
 
 ___________________________________  
Assinatura  
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ANEXO C – Declaração da Instituição Co-Participante 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP  

Programa de Pós Graduação em Educação 

 

 

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 

 

 

Eu, ____________________________________________________ declaro ciência 
        (inserir o nome do responsável legal pela instituição coparticipante) 
da participação da instituição _______________________________________ como 
(inserir o nome da instituição coparticipante) 
instituição coparticipante no Projeto de Pesquisa intitulado “A reorganização de 
ciclos no município de São Paulo: um estudo sobre a nova proposta e seus impactos 
iniciais”, soba responsabilidade da pesquisadora Jéssica Martins Mantovan, sendo a 
instituição proponente a Universidade Metodista de São Paulo – Mestrado em 
Educação.  

Serão disponibilizados ao pesquisador: espaço físico para entrevista com 
coordenadores, professores e demais recrutados, e consulta ao Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da instituição 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 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 da instituição coparticipante  
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas com os professores 
 
 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PROFESSORES CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
 
Questões voltadas para o CURRÍCULO 

1) O que mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua? 

2) Com a reorganização, cada ciclo contempla agora apenas três anos/séries, ao invés 

de cinco e quatro como era antes. Essa mudança na estrutura, na sua opinião, 

favorece o respeito ao nível de desenvolvimento do aluno? Por quê? 

3) Quando houve a reorganização você precisou cursar o PNAIC (plano nacional de 

alfabetização da idade certa)? O que achou das ideias trazidas neste curso e qual a 

aplicabilidade delas na escola?  

4) Você participou ou participa da definição dos direitos de aprendizagem que nortearão 

o novo currículo no seu ciclo? Se sim, como seu deu a participação? Se não, o que 

foi definido nos encontros foi compartilhado na escola pelo professor representante? 

Questões voltadas para a AVALIAÇÃO 
5) Em relação a avaliação enquanto processo como era antes e como é agora? O que 

você pensa sobre essas mudanças? 

6) A volta da presença dos boletins mudou a natureza da reunião de pais? Qual sua 

opinião sobre esta mudança? 

7) Nos outros ciclos houve uma mudança de conceitos (satisfatório, plenamente 

satisfatório, insatisfatório) para notas de zero a dez, você acredita que esta alteração 

deveria ser implantada também no ciclo de alfabetização? Por quê? 

Questões voltadas para a REPROVAÇÃO 
8) Em relação à reprovação o que mudou no seu ciclo? Você visualiza algum impacto 

com a possibilidade de aumento da reprovação? 

9) No ciclo autoral o aluno pode reprovar em todos os anos, você acredita que deveria 

ser dessa forma nos outros ciclos também?  

Questão voltada para a PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO 
10) Você e seus colegas professores foram consultados antes e durante a 

reorganização, ou as mudanças foram impostas de “cima para baixo”? 

Questão voltada para o REGIMENTO 
11) A escola em que atua possui regimento interno? Em caso afirmativo, como e por 

quem foi elaborado? 

Questões voltadas para a PLANEJAMENTO E REGISTRO 
12) O diário de papel foi substituído pelo on-line (Sistema de Gestão Pedagógica –SGP). 

Você considera que a implantação do SGP facilitou e/ou contribuiu para o processo 
de registro e análise das informações pedagógicas? No SGP, o registro deve ser 
feito interdisciplinarmente, como propõe o Programa, ou por disciplinas 
separadamente? 

13) A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações 
curriculares” enviados às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para 
nortear as ações? 

14) Você conhece e utiliza o banco de itens e experimentos proposto pela SME? Qual 
sua opinião sobre ele? 

15) Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Essa ação tem contribuído 
para a aprendizagem dos alunos e participação das famílias? 
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Questão voltada para a FORMAÇÃO/APOIO AO PROFESSOR 
16) A rede tem oferecido formação aos professores e apoio para que a nova proposta 

seja efetivada na prática? Se sim, de que forma? 

Questão voltada para os AVANÇOS e/ou RETROCESSOS 
17) Dentre as mudanças propostas no Programa Mais Educação São Paulo, qual (ou 

quais) você acha que causou um maior impacto? 

18) Você considera as mudanças vindas da reorganização como avanços ou retrocessos 

em relação a qualidade de ensino na rede? O que é positivo e o que é negativo na 

nova proposta no seu ponto de vista? 

 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PROFESSORES CICLO INTERDISCIPLINAR 
 
Questões voltadas para o CURRÍCULO 

1) O que mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua? 

2) Com a reorganização, cada ciclo contempla agora apenas três anos/séries, ao invés 

de cinco e quatro como era antes. Essa mudança na estrutura, na sua opinião, 

favorece o respeito ao nível de desenvolvimento do aluno? Por quê? 

3) Como se dá na prática a docência compartilhada no 6º ano e o trabalho com projetos 

sugeridos pela rede?  

4) Você participou ou participa da definição dos direitos de aprendizagem que nortearão 

o novo currículo no seu ciclo? Se sim, como seu deu a participação? Se não, o que 

foi definido nos encontros foi compartilhado na escola pelo professor representante? 

Questões voltadas para a AVALIAÇÃO 
5) Em relação a avaliação enquanto processo como era antes e como é agora? O que 

você pensa sobre essas mudanças? 

6) A volta da presença dos boletins e a mudança de conceitos (satisfatório, plenamente 

satisfatório, insatisfatório) para notas de zero a dez, mudou a natureza da reunião de 

pais? Qual sua opinião sobre esta mudança? 

Questões voltadas para a REPROVAÇÃO 
7) Em relação à reprovação o que mudou no seu ciclo? Você visualiza algum impacto 

com a possibilidade de aumento da reprovação? 

8) No ciclo autoral o aluno pode reprovar em todos os anos, você acredita que deveria 

ser dessa forma nos outros ciclos também?  

Questões voltadas para a PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO 
9) Você e seus colegas professores foram consultados antes e durante a 

reorganização, ou as mudanças foram impostas de “cima para baixo”? 

Questão voltada para o REGIMENTO 
10) A escola em que atua possui regimento interno? Em caso afirmativo, como e por 

quem foi elaborado? 

Questões voltadas para a PLANEJAMENTO E REGISTRO 
11) O diário de papel foi substituído pelo on-line (Sistema de Gestão Pedagógica –SGP). 

Você considera que a implantação do SGP facilitou e/ou contribuiu para o processo 
de registro e análise das informações pedagógicas? No SGP, o registro deve ser 
feito interdisciplinarmente, como propõe o Programa, ou por disciplinas 
separadamente? 
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12) A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações 
curriculares” enviados às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para 
nortear as ações? 

13) Você conhece e utiliza o banco de itens e experimentos proposto pela SME? Qual 
sua opinião sobre ele? 

14) Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Essa ação tem contribuído 
para a aprendizagem dos alunos e participação das famílias? 

Questões voltadas para a FORMAÇÃO/APOIO AO PROFESSOR 
15) A rede tem oferecido formação aos professores e apoio para que a nova proposta 

seja efetivada na prática? Se sim, de que forma? 

Questões voltadas aos AVANÇOS e/ou RETROCESSOS 
16) Dentre as mudanças propostas no Programa Mais Educação São Paulo, qual (ou 

quais) você acha que causou um maior impacto? 

17) Você considera as mudanças vindas da reorganização como avanços ou retrocessos 

em relação a qualidade de ensino na rede? O que é positivo e o que é negativo na 

nova proposta no seu ponto de vista? 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PROFESSORES CICLO AUTORAL 

 
Questões voltadas para o CURRÍCULO 
1) O que mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua? 

2) Com a reorganização, cada ciclo contempla agora apenas três anos/séries, ao invés 

de cinco e quatro como era antes. Essa mudança na estrutura, na sua opinião, 

favorece o respeito ao nível de desenvolvimento do aluno? Por quê? 

3) Como tem sido organizado o TCA (trabalho colaborativo autoral) no ciclo autoral? O 

que pensa sobre esta proposta? 

4) Você participou ou participa da definição dos direitos de aprendizagem que nortearão 

o novo currículo no seu ciclo? Se sim, como seu deu a participação? Se não, o que 

foi definido nos encontros foi compartilhado na escola pelo professor representante? 

Questões voltadas para a AVALIAÇÃO 
5) Em relação a avaliação enquanto processo como era antes e como é agora? O que 

você pensa sobre essas mudanças? 

6) A volta da presença dos boletins e a mudança de conceitos (satisfatório, plenamente 

satisfatório, insatisfatório) para notas de zero a dez, mudou a natureza da reunião de 

pais? Qual sua opinião sobre esta mudança? 

Questões voltadas para a REPROVAÇÃO 
7) Em relação à reprovação o que mudou no seu ciclo? Você visualiza algum impacto 

com a possibilidade de aumento da reprovação? 

8) Você acredita que a possibilidade de reprovação em todos os anos, como acontece 

no ciclo autoral, deveria ser implantada nos outros ciclos também?  

Questão voltada para a PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO 
9) Você e seus colegas professores foram consultados antes e durante a 

reorganização, ou as mudanças foram impostas de “cima para baixo”? 

Questão voltada para o REGIMENTO 
10) A escola em que atua possui regimento interno? Em caso afirmativo, como e por 

quem foi elaborado? 
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Questões voltadas para o PLANEJAMENTO E REGISTRO 
11) O diário de papel foi substituído pelo on-line (Sistema de Gestão Pedagógica –SGP). 

Você considera que a implantação do SGP facilitou e/ou contribuiu para o processo 
de registro e análise das informações pedagógicas? No SGP, o registro deve ser 
feito interdisciplinarmente, como propõe o Programa, ou por disciplinas 
separadamente? 

12) A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações 
curriculares” enviados às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para 
nortear as ações? 

13) Você conhece e utiliza o banco de itens e experimentos proposto pela SME? Qual 
sua opinião sobre ele? 

14) Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Essa ação tem contribuído 
para a aprendizagem dos alunos e participação das famílias? 

Questão voltada para a FORMAÇÃO/APOIO AO PROFESSOR 
15) A rede tem oferecido formação aos professores e apoio para que a nova proposta 

seja efetivada na prática? Se sim, de que forma? 

Questão voltada aos AVANÇOS e/ou RETROCESSOS 
16) Dentre as mudanças propostas no Programa Mais Educação São Paulo, qual (ou 

quais) você acha que causou um maior impacto? 

17) Você considera as mudanças vindas da reorganização como avanços ou retrocessos 

em relação a qualidade de ensino na rede? O que é positivo e o que é negativo na 

nova proposta no seu ponto de vista? 
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas com as coordenadoras 
 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA – COORDENADORAS 
 

1) Você acredita que a reorganização curricular implantada pelo Programa Mais 
Educação em 2014, a qual alterou os chamados ciclo I e II para ciclo de 
alfabetização, interdisciplinar e autoral, causou algum impacto na escola? Se sim, 
quais? 
 

2) Os coordenadores e professores foram consultados antes e durante a 
reorganização, ou as mudanças foram impostas de “cima para baixo”? Houve 
discussão organizada na escola? Como ela ocorreu? 
 

3) Como vocês coordenadores se dividiam e organizavam as formações e o 
acompanhamento aos professores quando havia apenas dois ciclos, e como se 
organizam agora com três? Houve alguma mudança na formação e 
acompanhamento aos professores? 
 

4) A escola possui regimento interno? Em caso afirmativo, como e por quem foi 
elaborado? 
 

5) Em relação a avaliação enquanto processo, como era antes e como é agora? O que 
você pensa sobre essas mudanças? Como os professores reagiram à esta 
mudança? 
 

6) A volta da presença dos boletins e a mudança de conceitos (satisfatório, plenamente 
satisfatório, insatisfatório) para notas de zero a dez, mudou a natureza da reunião de 
pais? Em sua percepção como os pais reagiram a esta mudança?E os professores? 
 

7) Você visualiza algum impacto na escola com a possibilidade de aumento da 
reprovação? Qual sua opinião a esse respeito?Há alguma discussão sobre este 
aspecto na escola? Se sim como ela é conduzida.  Explique. 
 

8) A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações 
curriculares” enviados às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para 
nortear as ações? 
 

9) O diário de papel foi substituído pelo on-line (Sistema de Gestão Pedagógica –SGP). 
Você considera que a implantação do SGP facilitou e/ou contribuiu para o processo 
de registro e análise das informações pedagógicas? O registro deve ser feito 
interdisciplinarmente, como propõe o Programa, ou por disciplinas separadamente? 
 

10) Como os professores reagiram à implantação da nova proposta e tem reagido agora 
que está em desenvolvimento? Houve resistência? Se sim, quais as razões em sua 
opinião? 
 

11) Você considera as mudanças vindas da reorganização como avanços ou retrocessos 
em relação a qualidade de ensino na rede? O que é positivo e o que é negativo na 
nova proposta no seu ponto de vista?Por quê? 
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APÊNDICE C – Questionário de perfil dos professores 
 

 
Perfil Professores 

 
NOME:______________________________ 
ESCOLA:____________________________ 
Sexo: ____________ Idade:_____________ 
Formação  
Licenciatura: _____________________________Ano de Conclusão: _______ 
Pós Graduação:(   ) sim      (  )não 
Qual o curso: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
Cursos de aperfeiçoamento nos últimos três anos:(   ) sim      (  )não 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
 
Dados Profissionais: 
Tempo total de atuação no magistério como professor(a):  
Educação Infantil: ____________Ensino Fundamental I: ___________ 
Ensino fundamental II: ___________Qual disciplina? ___________________ 
Tempo total de atuação no magistério público municipal: ________________ 
Como ingressou na prefeitura de São Paulo?  
( ) concurso ( ) contrato ( ) outros ______________ 
Qual seu tempo de serviço nessa Unidade Escolar (UE): ________________ 
Quais os anos/séries em que atuou nos últimos cinco anos:________________ 
Atua em mais de uma escola? (  )sim     (  ) não 
Em caso positivo, quantas e quais são públicas ou 
privadas?_______________________________________________________ 
Em quais anos/séries?_____________________________________________ 
De quantas horas é sua jornada de trabalho nesta escola: _______ 

a) Em classe regular: ____________ 
b) Em projetos: ________________ Quais?______________________ 

Outras:_________________________________________________ 

 

Sua jornada de trabalho é JEIF ou JBD? ____________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário de perfil das coordenadoras 
 
 
Perfil Coordenadora Pedagógica 

 
NOME:______________________________ 
ESCOLA:____________________________ 
Sexo: ____________ Idade:_____________ 
 
Formação  
Licenciatura: _____________________________Ano de Conclusão: _______ 
Pós Graduação:(   ) sim      (  )não 
Qual o curso: _____________________________Ano de conclusão: _______ 
Cursos de aperfeiçoamento nos últimos três anos: (   ) sim      (  )não 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
Título:_________________________________ Entidade realizadora:_______ 
 
Dados Profissionais: 
Tempo total de atuação no magistério como coordenador(a):______________ 
Tempo total de atuação no magistério como professor(a):  
Educação Infantil: ____________Ensino Fundamental I: ___________ 
Ensino fundamental II: __________Qual disciplina? ______________________ 
Tempo total de atuação no magistério público municipal: ________________ 
Como ingressou na prefeitura de São Paulo?  
( ) concurso ( ) contrato ( ) outros ______________ 
Qual seu tempo de serviço nessa Unidade Escolar (UE): ________________ 
Tempo total de atuação nesta escola como coordenador(a):______________ 
Atua em mais de uma escola? (  )sim     (  ) não 
Em caso positivo, quantas e quais são públicas ou privadas? 
______________________________________________________________ 
Se atua em outra escola como professor(a), quais anos/séries?_____________ 
De quantas horas é sua jornada de trabalho nesta escola: _______ 
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APÊNDICE E – Quadros de Análise 
 
 

Quadro de análise 1 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA PROPOSTA E APOIO AO 
PROFESSOR 

 
PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO 

Você e seus colegas professores foram consultados antes e durante a reorganização, ou as 
mudanças foram impostas de “cima para baixo”? 

PCA -1 PCA-2 

Consultados diretamente, não. Nós fomos apenas 
informados que viriam as reformas (...) mas 
diretamente não teve uma consulta, não. 

Não, consultados antes não, veio tudo 
pronto de cima pra baixo.  
O currículo de alfabetização já veio pronto 
desde que o PNAIC foi instituído, já estava 
lá os direitos de aprendizagem 

PCI -1 PCI-2 

 Não... não participei de nenhuma reunião.                                                                                                  
Foram impostas de cima pra baixo. Em nenhum 
momento nós fomos consultados, nem em relação ao 
currículo, nem a organização. Até inclusive quando 
surgiram as mudanças houve uma dúvida muito grande 
em relação ao ciclo intermediário, ou interdisciplinar, 
que era o mais complicado. O de alfabetização ficou 
mais claro, até porque já existia uma concepção de 
alfabetização, de tempo, do aluno alfabetizado. Agora, 
do intermediário foi uma mudança que eu acho que é 
mais difícil para a compreensão dos professores, e até 
hoje temos um pouco de dificuldade. 

Então,sempreexiste um grupo de 
professores que é chamado (...) No caso, 
eu não fui, (...), não foi todos porque não 
dá, a rede é muito grande. Então sempre 
funciona dessa maneira, alguns 
professores são treinados, capacitados, 
tem o intuito de serem os multiplicadores, 
passar pra gente no momento de horário 
coletivo de discussão. Nesse horário 
também de coletivo, de JEIF, sempre o 
papel de Coordenador é colocar a gente à 
par dessas novas mudanças. 

PCT -1 PCT-2 

Não, não participei efetivamente. Apesar de achar que 
tem pontos interessantes, não fui consultado. Nesta 
parte deveriam ter discutido também com os 
professores.  

Eu só participei o ano passado da questão 
interdisciplinar. Eu fui nesses quatro 
encontros, foram muito ricos, inclusive as 
formadoras davam espaço, liberdade pra 
gente levar o que nós já desenvolvemos 
aqui na escola, achei uma troca muito 
produtiva. (...) Eu passei de uma forma 
bem resumidinha o que aconteceu num 
momento de JEIF, mas não tive todo 
aquele espaço, muito tempo. Fui lá num 
dia de JEIF e comentei o que aconteceu 
naquele encontro X, no Y ou no Z. Além 
disso, não teve outro momento pra eu 
poder trocar experiências.  
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Quadro de análise 2 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA PROPOSTA E APOIO AO PROFESSOR 

 
FORMAÇÃO E APOIO AO PROFESSOR 

A rede tem oferecido formação aos professores e apoio para que a nova proposta seja efetivada na 

prática? Se sim, de que forma? 

PCA -1 PCA-2 

Sim, principalmente o PNAIC que teve, e atualmente 
eles estão dando o curso de alfabetização. 

Sim, eu acho que ainda não é o suficiente, mas 
melhorou bastante. (...) na época que eu 
ingressei na Prefeitura, há 17 anos, tinha muitos 
cursos, depois deu uma parada, agora tem se 
oferecido bastantes cursos, lógico que nunca é o 
suficiente. 

PCI -1 PCI-2 

Eu fiz um curso uma vez para o ciclo Interdisciplinar, 
mas eu não cheguei a concluir, porque na verdade me 
pareceu mais que eles estavam buscando uma solução 
para o que estava acontecendo, do que oferecendo 
uma proposta pra gente. O curso era mais uma 
investigação do que os professores achavam do que 
exatamente uma orientação. Então, acabei desistindo 
no meio do caminho e a grande maioria também 
desistiu. Não houve orientação e a orientação que teve 
parecia que não era de pessoas da rede, que 
conheciam o programa da escola, a rotina da escola, 
como é o dia a dia de uma sala de aula na Prefeitura, 
parecia muito distante da sala de aula. 

Essa aí é a grande falha que a gente tem.  Para 
os professores que fazem JEIF sempre há esse 
momento, eles multiplicavam as informações (dos 
cursos) no grupo de JEIF, mas nunca atinge todo 
mundo porque há os professores que não fazem 
JEIF, esses aí nunca ficam inteirados dos 
projetos, do que está acontecendo. 

PCT -1 PCT-2 

Sim, mas ainda não é suficiente. (...) e tem o outro lado  
também. O grupo com quem eu lidona formação, é um 
grupo muito participativo, muito questionador, questiona 
tanto o tradicional quanto o direito de aprendizagem, 
que é ótimo, tem que questionar mesmo, tudo tem que 
ser questionado. Mas o que esse grupo que está na 
formação relata pra gente, é o que também está na 
nossa realidade escolar de cada unidade, por isso 
entendemos muito bem o que eles falam, que há uma 
extrema resistência do professorado quanto ao direito 
de aprendizagem ou quanto a qualquer concepção que 
vier. Muitos relatos que nós ouvimos são todos 
professores muito presos ao livro didático ainda, muito 
presos à formatação hegemônica.  

Sim, mas acho que teria de ampliar a formação, 
chamar realmente os professores das diversas 
disciplinas, de todas as disciplinas, ouvi-los, 
entendeu? Eu acho que o professor também tem 
que começar a mostrar autoria, não só o aluno, o 
professor também. Dei a sugestão lá para as 
meninas da formação de, por exemplo, quando 
houvesse outros encontros, que nós pudéssemos 
trocar essas experiências e que isso fosse de 
certa forma registrado e depois vamos criar um 
livrinho. As meninas até gostaram, mas eu não 
sei como é a possibilidade disso acontecer, se 
existe uma possibilidade... 
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Quadro de análise 3– ELEMENTOS ALTERADOS NA REFORMA (continua) 

                                                CURRÍCULO                                        

PCA -1 PCA-2 

Principais mudanças 
(O que mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua?) 

Pra mim eu acho que com a reorganização teve 
uma atenção maior voltada a alfabetização, eu 
vejo que é o que ocorreu de mais importante pra 
esse ciclo. As atividades, os conteúdos foram 
mais voltados para alfabetização, e entrou a 
questão dos direitos de aprendizagem, com 
certos objetivos que os alunos têm que atingir no 
ano.  

Eu acho que no currículo o que mudou foi essa 
questão que veio junto com o PNAIC, porque nós 
ficamos no construtivismo durante mais de vinte 
anos, (...) com muitas coisas mal interpretadas.  
Essa questão dos ciclos, das crianças virem mais 
cedo, também eu acho que foi bom. 

Estrutura 

(A mudança na estrutura, em sua opinião, favorece o respeito ao nível de desenvolvimento do aluno? 

Por quê?) 

Pra mim acredito que favoreceu sim, porque aí 
fecharam os três primeiros anos só para 
alfabetização, e aí por conta disso os outros três 
ficaram mais voltados para um aperfeiçoamento, 
um aprofundamento, então melhorou bastante. 
 

Acho que a mudança na estrutura foi interessante 
sim, por você poder segurar ele no 3º ano. Tem 
criança que não adianta, (...) às vezes não é só o 
problema da aprendizagem, ele tem outros 
problemas. 

PNAIC 

(Quando houve a reorganização você precisou cursar o PNAIC? O que achou das ideias trazidas 

neste curso e qual a aplicabilidade delas na escola?) 

O curso (PNAIC) contribuiu bastante pra 
alfabetização. As ideias se aplicam, mas algumas 
não eram, assim, novidades. Eram referentes a 
outros cursos de alfabetização que eu já fiz, mas 
outras eram bem realistas, bem próximas à 
realidade do aluno. 

Antes, com o construtivismo (...)  focava-se só em 
diversidade textual,  só  se partia do texto, então 
se esquecia tudo que era gramática, 
sistematização,  nada disso se falava (...), com o 
PNAIC (...) vieram falar justamente aquilo que os 
professores já falavam desde o início, que é a 
mescla. (...) você pode continuar trabalhando com 
os diversos gêneros, mas também, junto, você 
trabalha essa sistematização da alfabetização, 
você pode voltar em falar de sílabas...  Eu acho 
que foi um ganho, foi uma coisa boa que voltou, 
quando comecei a fazer o curso, fiquei muito 
assim: “Meu Deus do Céu, (...) falaram pra gente 
a vida inteira que não podia e agora é certo 
fazer!”, mas aí você pensa que realmente 
precisava ter esse resgate pra melhorar o ensino. 

Orientações curriculares 
(A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações curriculares” 

enviado às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para nortear as ações?) 

 

Na alfabetização já vieram todas as expectativas 
de aprendizagem, as expectativas não (...), os 
direitos, a gente segue os Direitos de 
Aprendizagem e vamos adequando a cada turma. 
Então não, a gente não está mais usando os 
Cadernos Curriculares. 
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PCI -1                         PCI-2                 (continua) 

Principais mudanças 
(O que mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua?) 

Eu acho que no currículo não mudou muita coisa, 
até porque o material chegou depois, não houve 
mudança, a gente continuou usando o material 
anterior até hoje, (...) as orientações curriculares 
do Programa Ler e Escrever.  

A gente está trabalhando com o Projeto Gerador, 
todo ano a gente escolhe um tema. Antes a gente 
não trabalhava dessa maneira.  
 

Estrutura 

(A mudança na estrutura, em sua opinião, favorece o respeito ao nível de desenvolvimento do aluno? 

Por quê?) 

Eu acho que para o ciclo de alfabetização talvez 
seja interessante, mas para o ciclo intermediário é 
um pouco complicado. Antes a gente fazia uma 
avaliação no fechamento do ciclo, no quinto ano, 
agora não, agora o fechamento do ciclo é no 
sexto, então muitas vezes os professores do 
Fund I e Fund II não estão juntos pra fazer esse 
fechamento, então não se conversam. Dessa 
forma o fechamento do ciclo é baseado em um 
ano do trabalho que se obteve no Fund II e não 
no ciclo inteiro, que vem desde a quarta série 
com os professores do Fund I. 

Eu acho que ficou melhor sim. Fica mais fácil pra 
trabalhar. 

Docência compartilhada/projetos 

(Como se dá na prática a docência compartilhada no 6º ano e o trabalho com projetos sugeridos pela 
rede?) 

O projeto que eu tenho conhecimento refere-se 
aos que são realizados no quarto e no quinto ano, 
eles são planejados pela professora especialista 
junto com a professora polivalente, mas acaba 
quase funcionando como uma disciplina 
diferenciada. É interessante porque o aluno vai se 
acostumando com o horário do Fund II que é 
organizado em aulas de 45 minutos, eles têm que 
dar conta daquele tempo e vão entendendo um 
pouquinho como funciona o tempo e o espaço do 
Fund II. Agora, em relação a benefício dos 
projetos e da docência compartilhada para o 
currículo eu ainda não tenho opinião.                                                                            

Eu mesma já precisei, pra complementar a 
jornada, fazer a docência compartilhada. E como 
a minha área é Português e estou designada para 
a sala de leitura, o que eu fazia era conversar 
com a professora pra saber qual o tema que ela 
estava trabalhando naquele momento, e eu 
entrava como auxílio, como suporte. Então nessa 
aula compartilhada eu dava uma ênfase 
diferenciada pra aquele tema com os livros que 
eu possuo na sala de leitura.                                    
 

Orientações curriculares 
(A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações curriculares” 

enviado às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para nortear as ações?) 

Usa também o livrinho “Mais Educação”. Mas o 
caderno de Orientações Curriculares, o antigo, 
ainda é bastante utilizado, porque é considerado 
pelos professores mais completo, pelo menos os 
professores que eu conheço. Este caderno e os 
Cadernos de Apoio que a gente tinha naquela 
época, são os melhores materiais que a gente 
tem de apoio. Os cadernos do Programa Mais 
Educação são muito abrangentes e o de 
Orientações Curriculares são mais específicos.  

Eu acredito que a base (Cadernos de Orientações 
Curriculares) a gente sempre procura não sair 
muito fora.  A gente tem aí as Orientações, mas 
como te disse, no início a gente sempre procura 
um tema gerador, algo que possa ser útil pra 
todos até numa questão de cidadania, de ética, 
então a gente procura moldar de acordo com as 
necessidades do entorno. 
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PCT -1                           PCT-2                (conclusão) 

Principais mudanças 
(O que mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua?) 

Sinceramente em termos de currículo não teve 
alterações, ainda permanecem as mesmas 
disciplinas. Existe algo oficial que vem da 
Prefeitura tentando colocar o Interdisciplinar, 
trazendo isso também nestes cursos 
interdisciplinares, intercalando até professores 
que seriam do Fund I e Fund II. Mas assim, 
quanto ao currículo continua tendo as matérias 
bem segregadas, a interdisciplinaridade não é a 
realidade ainda no dia a dia (...). Na prática, não 
vejo mudança. 
Bom, na verdade participo até da Formação da 
Prefeitura sobre os Índices Formadores. Tem 
alguns conceitos muito interessantes que estão 
sendo introduzidos aos poucos nas escolas, mas 
é aquela coisa... o direito de aprendizagem é 
muito mais do que uma metodologia, é uma 
concepção na verdade, e isso ainda está sendo 
um pouco difícil, é uma batalha ainda. Nós como 
professores, na verdade, quase nunca aplicamos 
aquilo que nós vimos nas faculdades, nós 
acabamos repetindo um pouco o padrão dos 
nossos professores dos anos 1980/90, que 
repetiram seus professores nos anos 1950/60/70. 
Então, é muito mais complicado você introduzir 
isso no dia a dia, por causa da nossa concepção 
mesmo (...) mexe com uma visão de mundo.                               

No currículo, o que eu achei significativo foi a 
questão da inserção do TCA , porque era algo 
que não existia até então  e que agora abre um 
leque de possibilidades de  estudos  de vários 
temas geradores. Com ele é possível tentar fazer 
o aluno ser criativo, ser mais autônomo (...). Isso 
pra mim foi a grande mudança no currículo, 
porque de resto não tem muito a acrescentar.  

TCA 

(Como tem sido organizado o TCA no ciclo autoral? O que pensa sobre esta proposta?) 

O TCA, na verdade, todo ano tem alguma 
proposta também de envolver os vários 
componentes, mas no fim acaba não acontecendo 
isso, acaba ficando muito na aula de informática, 
utilizam já alguns temas pré- determinados (...). A 
gente vê alguns temas muito interessantes, (...) 
mas precisam se expandir bastante para outras 
disciplinas, ainda não são pensados de forma 
interdisciplinar. 

Ela é complicada pra se trabalhar, mas funciona. 
A gente viu por meio de (...) acompanhamento 
com os alunos dos anos anteriores. (...) às vezes 
eles vão fazer um trabalho de pesquisa normal 
que não seja o TCA, (...) pesquisam um monte de 
coisas da Internet, copiam e colam e pronto, (...) 
agora não, ele tem que lá se envolver com 
aquele tema. 

Orientações curriculares 
(A escola continua usando como base de seu planejamento o caderno “Orientações curriculares” 

enviado às escolas em 2007, ou se utiliza outro documento para nortear as ações?) 

Ainda utilizo o material das Orientações 
Curriculares da gestão anterior. Acredito que os 
colegas também, porque desconheço algum novo 
material, o que não é propriamente ruim. (...) a 
orientação curricular não necessariamente 
formata, como os cadernos do Estado, mas 
começa a engessar (...). Os colegas estão muito 
presos neste currículo tradicional mesmo, acredito 
que quanto mais vier coisa pré-determinada pra 
muita gente é bom, algum manual de como fazer. 
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Quadro de análise 4– ELEMENTOS ALTERADOS NA REFORMA (continua) 

AVALIAÇÃO 

PCA -1 PCA-2 

Principais mudanças 
Em relação a avaliação enquanto processo como era antes e como é agora? O que você pensa sobre 
essas mudanças? 

Foram poucas mudanças, porque sempre 
trabalhei no sistema de uma avaliação contínua, 
avaliando todo o bimestre, através de 
observação, atividade de sondagem, diagnóstico, 
então eu acho que não teve muita mudança não. 

A avaliação do professor não mudou tanto no 
sentido de que a gente avalia ali o aluno todos os 
dias. Agora as avaliações externas também são 
uma forma de você estar avaliando, (...) a gente 
acaba preparando avaliações parecidas com 
aquelas que vieram, hoje a gente dá mais 
interpretação de texto, não aquela resposta mais 
focada sobre o que ele acha no texto. 
As provas eu sempre dei no 1º ano para situar o 
aluno. Aqui na escola, acontece em um dia, eu 
falo pra eles “Gente, hoje é o dia em que vocês 
vão mostrar aquilo que vocês aprenderam, a 
professora hoje não sabe nada, só vocês é que 
vão mostrar tudo aquilo que a gente viu”. 

Boletim/ Notas  

A volta da presença dos boletins mudou a natureza da reunião de pais? Qual sua opinião sobre esta 
mudança? / Nos outros ciclos houve uma mudança de conceitos para notas de zero a dez, você 
acredita que esta alteração deveria ser implantada também no ciclo de alfabetização? Por quê? 

....os pais se sentem mais interessados, eles 
cobram, eles participam e eles até questionam os 
conceitos. Eles perguntam o que é PS, o que é o 
S, o NS. Então eu acho que dá mais um incentivo 
de compromisso mesmo, de responsabilidade. 
...acho que para o pai visualizar melhor, esses 
conceitos são mais próximos deles. É que às 
vezes a nota, você fica naquele meio termo entre 
um sete e meio, um seis e meio. Então eu acho 
que para os pais é mais fácil de eles entenderem. 
Acho que os conceitos devem permanecer na 
alfabetização, sim. 
 

Muitos pais não comparecem, mas eu acho que é 
sempre válido para aqueles pais que vêm na 
reunião terem esse retorno, (...) eu acho 
importante o boletim, não é isso só que vai fazer 
uma diferença, (...), mas eu acho válido... Não 
deu para perceber se mudou a natureza da 
reunião de pais, eu acho que tem coisas que leva 
tempo pra gente ver se realmente deu certo.  
(...) o conceito é muito amplo, por exemplo, (...) 
tem aluno que é “S”, mas é tão diferente de um 
outro  que também é “S”, eu acho que a nota 
você consegue visualizar melhor que o conceito. 
(...) acho que deveria ser nota de 0 a 10 desde o 
1º ano. 

Lição de casa 
Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Essa ação tem contribuído para a 
aprendizagem dos alunos e participação das famílias? 

Sim, eu acho que ajuda bastante, mas não 
diariamente, a cobrança é essa, mas eu, em 
particular, aplico três vezes na semana, segunda, 
quarta e sexta. 
 

... eu acho que não tem necessidade de ser 
obrigatório, os professores, pelo menos de 
Fundamental I,  já davam lição de casa, (...) mas 
aí quando implantaram, ficou parecendo que 
“nossa, não se dá mais lição de casa”, e não é 
bem isso, é uma coisa que já acontecia. 
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PCI -1                               PCI-2                  (continua) 

Principais mudanças 
Em relação a avaliação enquanto processo como era antes e como é agora? O que você pensa sobre 
essas mudanças? 

A avaliação, na verdade, continua bem parecida 
com o que era antes, o que mudou foi a questão 
das notas, o que antes eram conceitos agora 
passou a ser notas. 
  

Então, a escola adotou um sistema de avaliação 
semestral. (...) é produzida uma prova e naquela 
semana todos aplicam, fora as provas externas 
que vêm, essa é uma da escola, em cima do 
conteúdo trabalhado, da revisão exaustiva. Além 
das provinhas (...) e os exercícios avaliativos, a 
escola optou por fazer essas duas avaliações 
semestrais no ano para mostrar para os pais um 
conteúdo palpável. Os alunos já entraram nessa 
rotina, já se preparam pra fazer essas provas. 

Boletim/ Notas 

A volta da presença dos boletins e a mudança de conceitos para notas de zero a dez, mudou a 
natureza da reunião de pais? Qual sua opinião sobre esta mudança? 

Eu acho que fica mais evidente o grau de 
dificuldade que o aluno tem para os pais. Eles 
entendem melhor a questão da nota por número 
do que por conceitos, (...) assim, perguntam 
quando a nota está muito baixa (...).  Se fosse só 
um NS, eles perguntariam, mas de uma forma 
superficial. Agora com notas de 0 a 10, eles já 
ficam um pouquinho mais preocupados. 

Então, eu sempre achei conceito NS, S, P muito 
amplo. (...) com os conceitos a gente acabava 
nivelando todos muito no mesmo patamar. Eu 
acho que também para os pais, muito deles são 
menos escolarizados, entenderem a numeração é 
mais fácil de que entender o conceito, que ainda 
continua na 1ª série (...). Eu acho que é mais fácil 
para os pais entenderem e é mais justo. 

Lição de casa 
Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Essa ação tem contribuído para a 
aprendizagem dos alunos e participação das famílias? 

Eu acho que os professores nunca deixaram de 
dar lição de casa. Então, esta obrigatoriedade é 
mais uma afirmação do que já acontecia, as 
professoras sempre deram lição de casa. 
 

Quando a gente estudava, a lição de casa era 
obrigatória. Hoje em dia, a gente tem que 
flexibilizar porque a sociedade é diferente. Os 
nossos alunos não têm pais alfabetizados, muitos 
deles não podem acompanhar aquela lição de 
casa, muitos pais trabalham o dia inteiro, e estes 
alunos ficam soltos na rua (...). Então, eu não 
desmereço, mas acho difícil ser obrigatória a lição 
de casa, pelo perfil das famílias. 
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PCT -1                              PCT-2              (conclusão) 

Principais mudanças 
Em relação a avaliação enquanto processo como era antes e como é agora? O que você pensa sobre 
essas mudanças? 

Os docentes costumam avaliar da mesma forma 
que sempre avaliaram, por enquanto não vi 
muitas mudanças. (...) muitos avaliam com as 
antigas provas quantitativas, estou vendo muito 
pouca variação de formas de avaliação, inclusive 
mesmo com a concepção dos novos ciclos, seria 
uma visão mais de conjunto. Deveria ter uma 
nova forma de avaliação, inclusive que engloba 
as várias habilidades, mas não é isso que você vê 
no dia a dia. Na prática, ainda está muito difícil 
mudar essa concepção. 
 

Antigamente a gente ia muito só pelas produções 
escritas dos alunos, e agora (...) você pode 
avaliar de outras formas, tanto é que no TCA 
mesmo não há necessidade de ser só um 
trabalho escrito. O aluno pode optar por uma 
apresentação de teatro, montar uma 
apresentação de dança, uma coreografia bacana 
que represente o trabalho que ele fez. Então, isso 
é legal porque às vezes o aluno não é muito 
habilidoso na hora da escrita, mas na hora que 
ele vai fazer uma apresentação ele é excelente, 
então eu acho que é uma mudança boa, positiva. 

Boletim/notas 

A volta da presença dos boletins e a mudança de conceitos para notas de zero a dez, mudou a 
natureza da reunião de pais? Qual sua opinião sobre esta mudança? 

Aí é uma questão muito complexa. Mas assim, é 
uma opinião minha, a questão do conceito, você 
pode não ter a mesma objetividade de uma nota 
numérica, como muitos professores defendem 
inclusive, porém você abre pra outras formas de 
avaliação. O número muitas vezes mostra uma 
realidade muito fria.  Aquele aluno não conseguiu 
alcançar aquele tipo de avaliação, então vou dar 
uma nota 4, porém, muitas vezes ele não 
considera que aquele mesmo aluno que em uma 
avaliação complexa de cinco perguntas de 
interpretação de texto respondeu duas, o mesmo 
aluno no bimestre passado nem sequer 
conseguia ler aquele texto. Então, o número é 
muito frio, muitas vezes com conceitos você pode 
trabalhar essa flexibilização, (...) você pode 
atribuir estes conceitos a outras habilidades dos 
alunos. Agora, isso daí é algo que numa reunião 
na DRE cheguei a comentar e eles falam que a 
própria comunidade que pediu isso.  

A nota é mais fria, eu acho que o número 
contraria os princípios do projeto “Mais 
Educação”, teria que voltar a ser o P, o S e o NS 
para poder casar com toda essa estrutura (...), 
concepção, abordagem que eles trazem agora. 
(...) tem o lado bom, para o aluno entender a nota 
dele o número é mais fácil, é mais palpável para 
ele visualizar, “ah... eu sou sete”.  Então, deu uma 
misturada na minha cabeça, tem hora que eu falo 
assim “... puxa vida, e agora como vou fazer?”. 
Tanto é que teve alunos que ficaram com nota 
comigo no 1º bimestre, por exemplo, e não 
ficaram com nota em outras disciplinas, mas eu 
avaliei outras coisas, outras potencialidades, às 
vezes não foi tão bom na parte escrita que eu dei, 
mas às vezes eu chamo ali, converso com ele de 
lado, peço para ele representar por meio de um 
desenho, ou simplesmente conversando comigo 
eu dou a nota para ele. 

Lição de casa 
Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Essa ação tem contribuído para a 
aprendizagem dos alunos e participação das famílias? 

Obrigatoriedade não. Cada professor tem seu 
método. Se ele entende que tem que levar lição 
de casa, leva. Eu mesmo não mando lição de 
casa. Quando mando é uma pesquisa, alguma 
coisa pra gente discutir na sala na aula seguinte. 
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Quadro de análise 5– ELEMENTOS ALTERADOS NA REFORMA (continua) 

REPROVAÇÃO 

Em relação à reprovação o que mudou no seu ciclo? Você visualiza algum impacto com a 

possibilidade de aumento da reprovação? No ciclo autoral o aluno pode reprovar em todos os anos, 

você acredita que deveria ser dessa forma nos outros ciclos também? 

PCA-1 PCA-2 

Antigamente só tinha reprovação lá na quinta 
série, agora tem no terceiro ano. Acho que isso é 
bem importante, porque aí você faz, digamos, 
uma peneira nesse terceiro ano, deixa só de fato 
aqueles que não alfabetizaram ainda pra dar uma 
atenção maior. (...) eu creio que futuramente dá 
pra gente ter um impacto maior, porque os pais 
também começam a ser mais responsáveis, (...) 
eles vêem que os filhos precisam da retenção, e 
assim vão pegar mais no pé do filho, acompanhar 
mais de perto, e a escola também pode 
acompanhar mais próximo ainda. 
Não, não vejo que há necessidade não. Acho que 
só reprovar no terceiro ano já está de bom 
tamanho. 
 
 

Quando instituiu mudou que a reprovação é no 3º 
ano, como já foi uma época na prefeitura (...), 
depois parou de reprovar no 3º e não tinha mais a 
questão da retenção. (...) eu acho que a retenção 
no 3º é melhor, (...) lá no 5º vai ser muito difícil 
para recuperar, o professor no 3º ano ainda 
consegue tirar um tempinho para focar mais 
naquele aluno que tem mais dificuldades. No 5º 
ano você já está muito longe do processo de 
alfabetização, você tem muitos conteúdos para 
trabalhar, então eu acho que prejudica mais, eu 
acho que quanto antes a gente conseguir sanar o 
problema, melhor. 
Eu acho que a retenção no 3º ano é o suficiente. 
Tem criança que precisa desse tempo maior 
entendeu, eu acho que o conteúdo é muito 
próximo, acho que dá pra ele fazer o 1º ano, 
depois ir para o 2º mesmo carregando algumas 
dificuldades. É possível dar continuidade, agora já 
nas séries depois é mais complicado, por isso eu 
acho importante a retenção no 3º. 

PCI-1 PCI-2 

Agora eles não são mais retidos no 5º ano, são 
retidos só no 6º.  Eu acho que nem aumentou, eu 
acho que diminuiu, eu não sei te dizer. Eu acho 
que na nossa escola não tem muita reprovação 
no 6º ano, a gente não tem muito contato com as 
reprovações à partir do sexto ano. 
Eu acho interessante não ter reprovação do 
primeiro para o segundo ano, mas deveria voltar 
a reprovação no 5º ano, para que o aluno não 
passe para o 6º ano sem ainda não estar 
preparado para realizar as tarefas em 45 minutos, 
acompanhar uma aula mais curta, a se organizar 
mais com diferentes matérias. 
 

Infelizmente a gente trabalha com muitas 
diversidades na escola, então a gente faz uma 
análise individual do aluno e (...) se não for 
proveitoso para ele, se realmente não trouxer 
benefícios pra ele, a gente não retém. Só é feita 
mesmo a retenção naquele caso que você 
percebe que o aluno fazer novamente todo 
aquele ano pode resultar em alguma melhora. 
Eu acho que (o aumento dos anos de reprovação) 
foi mais para atender um clamor da população 
que vê na retenção uma maneira de o aluno 
melhorar, mas nem sempre isso de fato acontece. 
(...) Pode até ser um retrocesso em muitos 
aspectos, mas os pais são favoráveis tanto à nota 
numérica quanto à retenção. Difícil para eles 
entender o ciclo, aquele ciclo que tinha o 
compromisso de tentar recuperar as falhas no 
outro ano, e o que eles viam em casa eram 
crianças que às vezes chegavam no 5º ou 6º ano 
sem estar plenamente alfabetizados. 
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PCT-1                             PCT-2               (conclusão) 

Em relação à reprovação o que mudou no seu ciclo? Você visualiza algum impacto com a 
possibilidade de aumento da reprovação? Você acredita que a possibilidade de reprovação em todos 
os anos, como acontece no ciclo autoral, deveria ser implantada nos outros ciclos também? 

 
Teoricamente, agora todos os anos reprovam 
segundo a Prefeitura, na prática também não é 
isso que acontece. Houve um ano aqui que 
praticamente todos os alunos acabaram sendo 
aprovados por decreto, a não ser aqueles que 
tinham um excesso de número de faltas. Mas 
também é muito polêmica essa questão da 
reprovação, como trabalhar estes alunos, porquê 
reprovar o aluno, como por exemplo,  julgar se 
um aluno vai ser reprovado ou não. Existem 
correntes que trabalham, por exemplo, que uma 
reprovação vai acabar tirando o ânimo do aluno, 
tirando o incentivo, outras não, o aluno reprovado 
acaba tomando aquele susto e os outros acabam 
ficando mais espertos pra poder estudar. 
Particularmente, penso que essa pedagogia do 
medo também não é muito por aí. 
Eu penso que (...) não é isso que vai alterar a 
cultura do aluno, pra chamar atenção para a 
educação. Isso é uma discussão muito mais com 
os alunos, com a comunidade, com o grupo de 
professores, com as administrações de escolas. 
Esse despertar pra educação não é com o terror 
que se dá, isso com certeza não. Eu acredito 
assim, pra reprovar teria que ser muito bem 
fundamentado, uma reprovação é uma decisão 
muito séria em cima do aluno. Não estou dizendo 
que é proibitivo você reprovar um aluno, reter 
mais um ano. Você não pode dar uma nota 
negativa para um aluno por entender que ele tem 
um comportamento inadequado, simplesmente, e 
a gente vê isso em Conselhos de Classe, 
inclusive. Então, esta questão da reprovação é 
muito complicada, eu não acredito mesmo na 
Pedagogia do terror, isso não acredito mesmo. 
 

 
Então, já virou um certo trunfo na nossa mão pelo 
fato de existir a reprovação, falar que pode 
reprovar, não que eu concorde com a reprovação 
em si, em massa, por exemplo, mas às vezes há 
necessidade, sim, de ter a reprovação de um 
determinado aluno, não o aluno indisciplinado 
porque é danado, não é isso, é aquela 
reprovação do aluno que tentou, tentou e eu vejo  
que ele ainda tem várias lacunas a serem 
preenchidas. 
 Para que a gente também possa fazer essa 
reprovação na íntegra, é necessário um bom 
argumento, várias provas disso. (...) a reprovação 
é bom para a cabeça do aluno, porque faz eu ter 
um posicionamento mais firme diante dele “Olha, 
se você não fizer, você vai ficar sem nota e no 
final do ano você pode reprovar”. Mas só fica 
nisso também, (...) no ano passado, por exemplo, 
alguns alunos tinham necessidade de serem 
reprovados e foram aprovados em razão de 
outras coisas. Então, às vezes os diálogos não 
são unânimes, o discurso não bate com a prática, 
uma coisa contraria a outra. 
 
...no ciclo de alfabetização eu acho que o tempo 
da criança dos 6 aninhos até para os 10 ou 11 
aninhos é diferente, a forma de aprender é 
diferente. Até o 3º ano eu acredito que não possa 
ter mesmo reprovação. Depois tudo bem, mas 
também não vejo a reprovação como a solução 
do problema das crianças, (...) você tem que ter 
todo um histórico dele muito bem documentado, 
pra saber se reprova ou não.  
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Quadro de análise 6 - ELEMENTOS ALTERADOS NA REFORMA  

PLANEJAMENTO E REGISTRO 
O diário de papel foi substituído pelo on-line- SGP. Você considera que a implantação do SGP facilitou e/ou 
contribuiu para o processo de registro e análise das informações pedagógicas? No SGP, o registro deve ser feito 
interdisciplinarmente, como propõe o Programa, ou por disciplinas separadamente? 

PCA -1 PCA-2 

Atualmente sim, porém no começo foi um pouco difícil 
até se adaptar. Mas eu vejo que ele é um processo até 
mais rápido para a própria comunidade e para nós, 
dentro da escola.  
Ele é separado por disciplina, mas tem alguns 
professores que até fazem interdisciplinar. Mas o foco é 
por disciplina mesmo. 

...estava muito complicado a primeira forma que eles 
implantaram, mas foram modificando, adequando e 
hoje já está melhor, e a gente também está mais 
adaptado a fazer. Hoje já (...) não sinto tanta diferença 
não de estar registrando no papel ou no SGP. (...) às 
vezes a gente se depara com o problema do tempo 
dentro da própria escola, eles mandaram os tablet‟s, 
mas nunca funcionam por conta da rede da Internet, 
(...) por exemplo, hoje nós tínhamos que fechar todas 
as notas, mas o SGP está travado e a gente não 
consegue. Então, isso eu acho que precisa melhorar 
porque é uma rede grande, então precisa se ter uma 
estrutura para poder atender. 

PCI -1 PCI-2 

 Acho que nem o SGP e nem o diário de classe davam 
conta desse procedimento. Acho que tanto o diário de 
classe de papel como o SGP são coisas burocráticas, 
acho que nenhum auxilia nas questões dos registros do 
aluno. 

Aqui no começo foi difícil, o SGP muitas vezes estava 
congestionado, você não conseguia acessar (...). Eu 
agora já me sinto bem confortável em trabalhar no 
SGP, mas no começo a gente tem um pouco de 
resistência em tudo que é novo. (...) eu vi professoras 
aqui que tinham muita resistência achando que “eu não 
ganho pra isso”, “não fui capacitada pra isso”, mas eu 
acho que não adianta a gente brigar contra a 
informatização (...), e se você for ver acaba 
minimizando bastante o trabalho, porque tudo o que 
você precisa consultar na hora já sai, os boletins saem 
bem feitos, então eu acho que está ajudando sim.  Ele 
é feito interdisciplinarmente nos momentos de reunião 
quando você está preparando o plano anual. Depois eu 
acredito que ele vai mesmo por disciplina, por exemplo, 
eu vou fazendo os meus registros, particularmente, e aí 
num momento de horário coletivo a gente troca. 

PCT -1 PCT-2 

Por mim não tinha diário, não tinha registro, não tinha 
nada disso. Para mim a escola não seria nada disso. 
Imagina, isso é um sistema de controle, é só 
burocracia. Sim, num sentido agiliza a burocracia,  mas 
é uma forma mais moderna de burocracia. 
 

Bastante, a princípio ele causou vários transtornos em 
razão do tipo de banda larga que não era suficiente 
para todas as pessoas mexerem no mesmo horário, 
que é o horário do JEIF. Dava muito problema, você 
tinha que digitar em casa, tinha que arrumar um jeito 
daquela noite aparecer o registro, do conteúdo 
aparecer, mas com o passar do tempo melhorou. Tudo 
que é novo causa desequilíbrio, desconforto nas 
pessoas, mas eu acho que ele só veio pra somar. Hoje 
eu lido muito bem com essas questões do SGP e eu 
prefiro mil vezes tudo digitado do que no papel, a gente 
está querendo falar de uma sociedade melhor, 
diferente, vamos evitar o acúmulo de papéis... 
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Quadro de análise 7–MAIORES IMPACTOS, AVANÇOS E/OU RETROCESSOS  

IMPACTOS INICIAIS 
Dentre as mudanças propostas no Programa Mais Educação São Paulo, qual (ou quais) você acha que 

causou um maior impacto? 

PCA -1 PCA-2 

Eu acredito que essa reformulação dos ciclos foi 
bastante importante, mas a questão do aluno fazer o 
TCC lá no final do ciclo, no nono ano, eu acho que foi o 
impacto maior, pois até então eles não tinham essa 
novidade, isso veio pra somatizar. 
 

Eu acho que foi o SGP, a implantação desse SGP pra 
gente, nossa... foi um choque, foi assim de um dia para 
o outro mudou. Você tem que se adequar e nem todos 
os professores tinham habilidade com o computador, 
então eu acho que impactou um pouco e acabou 
tomando muito tempo do professor (...) Foi um primeiro 
ano bem estressante. Hoje eu acho que está mais 
tranquilo, o SGP também foi adequando, porque no 
começo eram muitos campos para preencher. 

PCI -1 PCI-2 

 A mudança de nota eu acho que para a comunidade 
causou impacto, e a não retenção do aluno do 5º ano e 
sim, no 6º, também causou um pouco de impacto no 
Fundamental I, que é a minha área. Não que isso tenha 
nos afetado propriamente, porque acaba que a gente 
não precisa mais pensar tanto na questão da retenção 
do aluno, isso acaba ficando pro Fundamental II. 

Para o ciclo II é a retenção, para o ciclo I a 
possibilidade da escola integral, porque nos primeiros 
anos esta escola aceitou o compromisso da escola 
integral e aí a adesão foi grande.  

PCT -1 PCT-2 

(...) multiplicaram o número de projetos, isso é a olhos 
vistos, desde que cheguei à escola para cá são muitos 
projetos, muito mais eventos mesmo dentro da sala de 
aula. Teve certa mudança sim numa concepção, mas 
isso parcial.  Não é uma coisa que eu possa dizer 
pragmática, não ainda, não é algo que consta no 
Projeto escolar, ainda é residual, mas assim, teve uma 
ampliação muito significativa sim. 

A questão da reprovação causou um grande impacto e 
até mesmo os TCAs (...) para os alunos, (...) as 
famílias ficaram mais preocupadas também. O TCA 
também causou muito desconforto para o professor, 
porque todo mundo ficou assim: “Como é que eu vou 
orientar um aluno a fazer um trabalho de autoria? Não 
estou preparado para isso”. 
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Quadro de análise 8–MAIORES IMPACTOS, AVANÇOS E/OU RETROCESSOS  

AVANÇOS E/OU RETROCESSOS 
Você considera as mudanças vindas da reorganização como avanços ou retrocessos em relação à qualidade 

de ensino na rede? O que é positivo e o que é negativo na nova proposta no seu ponto de vista? 

PCA -1 PCA-2 

Creio que seja avanço, qualitativamente falando, 
porque elas vieram pra contribuir mesmo para o lado 
positivo e para melhorar a questão da 
alfabetização.Positivo eu vejo a questão do 
acompanhamento mais de perto e recuperação paralela 
também, que agora tem que ser feita. E de negativo, a 
forma como foi imposto, que não foi consultado antes, 
não foi conversado.  

Eu sempre penso que é um avanço, lógico que tem 
coisas que vão se adequando com o tempo, a gente só 
vai ter certeza se realmente é um avanço em longo 
prazo (...). Eu acho que na alfabetização essa questão 
da sistematização, de ver a alfabetização com um novo 
olhar, foi um avanço (...). 
Retrocesso.... assim, não, acho que não teve. 

PCI -1 PCI-2 

 Não sei se diria um retrocesso, porque não modificou 
na prática muitas coisas. A gente poderia ter 
continuado nos mesmos moldes de antes, e ter 
mudado só a nota. (...) Antes estava bem mais 
estruturado (...),a gente tinha acabado de se entrosar 
com o material do “Ler e Escrever”, demorou vários 
anos pra gente tomar consciência e propriedade do 
Programa, e aí, (...) houve uma mudança drástica que 
na verdade só confundiu um pouco mais a organização 
da escola. Eu acho que foi mais negativo, porque não 
houve benefícios. Antes o material tornava o currículo 
em toda a cidade mais parecido (...), o novo currículo é 
muito abrangente. 

Avanços. Positivo é que nós professoras pensávamos 
muito nessa possibilidade da retenção, não é que vai 
resolver o problema, mas de certa forma é um 
mecanismo de troca “se você não tirar nota vai 
reprovar... vamos estudar”, então tem um 
compromisso. Eu, particularmente gosto muito dos 
projetos autorais, o TCA. (...) Eu acho bacana também 
essa proposta da escola integral, eu acho que muita 
coisa está melhorando sim. Negativo (...) o número 
excessivo de alunos por sala, (...) e esse 
descompromisso das famílias, é o que tem gerado 
muita indisciplina, que é a grande dificuldade, 
principalmente no Fund II. 

PCT -1 PCT-2 

Eu sou simpático.  Acredito que ela esteja muito mais 
vinculada às etapas de formação da criança e do 
adolescente, do ciclo autoral, do que quando era Fund I 
e Fund II.  
De negativo, (...) acho que deveria ter muito mais 
participação do professorado neste processo, tanto em 
relação à abertura que vem lá de cima, quanto ao 
próprio professorado se posicionar, (...) as pessoas não 
fazem a menor ideia do projeto de educação. O  
professor neste sentido, me desculpe, é mal preparado. 
As mudanças não podem ser só administrativas e toda 
mudança vai ser relativa porque a sociedade vai mudar 
daqui a dez, quinze, vinte anos, vai ser outra 
sociedade, vão ter outras mudanças também, só que o 
professor tem que acompanhar esta mudança, toda 
comunidade escolar também tem, a sociedade está 
muito estanque na questão da educação. 

(...) eu acho que é um avanço, principalmente, em 
relação à autoria. Não deve se tirar a questão do TCA. 
Mesmo entrando outra gestão tem que continuar, 
porque é justamente disso que a gente precisa. 
 
De negativo, a princípio foi a questão do SGP e a 
retirada total do Caderno de Apoio.  (...)  
Eu achei muito bacana o fato de os alunos terem de 
fazer uma prova teste para depois elaborarem a prova 
“Mais educação” (...), não foi em todas as escolas, só 
em três da rede. E a prova “Mais Educação” está bem 
mais próxima da realidade de nosso aluno de hoje, 
porque a “Prova SP”, eu achava muito distante da 
realidade do aluno.  
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Quadro de análise  9– IMPACTOS INICIAIS SOB A ÓTICA DAS COORDENADORAS 

IMPACTOS INICIAIS 
Você acredita que a reorganização curricular implantada pelo Programa Mais Educação em 2014, causou algum 
impacto na escola? Se sim, quais? 

CP-1 

Sim, causou impacto, porque dividiu o ciclo I ao III em alfabetização, interdisciplinar e autoral. Eu acho 
que causou mais uma divisão, porque era Fund I e Fund II, então você tinha dois blocos. Para o de 
alfabetização, especialmente, eu achei que foi muito bom, porque se concentrou bem a questão de 
material, de uma nova proposta pedagógica, veio acrescentar e o foco ficou muito grande na 
alfabetização. No autoral, também eu acho que eles deram muita visibilidade, colocaram foco. Só que o 
interdisciplinar eu acho que se perdeu. (...) Eu sinto isso tanto na questão da proposta pedagógica 
mesmo, no interdisciplinar até agora ainda não saiu.  

CP-2 

Olha... eu acredito que sim, vários itens da reorganização impactaram, porém alguns de forma positiva, 
outros, não digo de forma negativa, não como eu esperava, não como está proposto no papel. Eu acho 
que uma coisa muito boa foi a docência compartilhada, pensando na transição do ciclo I para o ciclo II, 
(...) foi um impacto muito bom,  uma medida, uma ideia muito boa, eu acho que foi um ponto positivo na 
reorganização. 

CP-3 

Eu acho que no início foi bem difícil, foi uma quebra grande da antiga gestão, até a escola se apropriar 
de tudo isso, até a gestão se apropriar. A elaboração de documentos demorou para chegar até a 
escola, então quando chegou, pra gente se apropriar e passar pros professores foi todo um processo. 
Isso foi ao longo de um ano e tivemos que estudar, tivemos que tentar entender como que era essa 
mudança, como funcionavam esses ciclos, a mudança também na questão das notas, da avaliação, 
então foi um processo longo e com mudanças bem radicais. 

CP-4 

Sim, causou sim, vários impactos. Eu acho que do ponto de vista da estrutura de ciclo mesmo, entender 
que os três primeiros anos compreendem uma concepção de mundo, um objetivo, um tipo de avaliação; 
os outros três anos que formam o interdisciplinar é outra história, outra ideia, outros princípios, e no 
autoral também. (...) acho que o primeiro impacto foi esse, estrutural, e o técnico de estudar cada um 
deles e compreender o que a Prefeitura estava propondo. O segundo impacto foi com os pais, porque 
eu lembro que neste primeiro ano eu fiz várias reuniões no pátio com microfone para os pais, eu 
coloquei até uns encartes, uns slides na época que eram publicados no jornal, não eram nem via 
Prefeitura, mas era bem interessante o que saía publicado no jornal para explicar o que estava 
acontecendo. Era muita pergunta, ia ser longe a reunião de pais, então comecei a fazer algumas 
palestras e aí eu explicava para os pais onde ia ter nota, onde era conceito, o que na prática isso ia 
mudar pra eles entenderem, se ia ter retenção ou não era uma pergunta bem frequente: “Agora vai ficar 
retido?”.  Tinha muita propaganda na época na televisão sobre a lição de casa: “Ah, mas agora vai ter 
lição de casa”. Então quer dizer antes não tinha? (risos). Eu tive que ficar esclarecendo muitas 
perguntas, questionamentos, foi um impacto grande. 
Acho que teve muito impacto em relação às matrizes, foi uma organização de currículo porque veio o 
PNAIC neste ano, (...) então teve ai uma mudança sim pros professores também, (...) veio a história dos 
Direitos de Aprendizagem. Por mais que você tivesse agrupado estas matérias curriculares de uma 
forma próxima, a gente trabalhava com expectativa, expectativa é habilidade, quando você muda pra 
Direito você já não está mais falando de habilidade, já é outra concepção, não é mais uma concepção 
técnica, produtora, passa a ser mais uma concepção de valor, direito é um valor. 
Eu acho que isso causou um impacto maior no professor, na população não, porque isso vira sinônimo 
para eles. É raro um pai que soubesse que o nome dos nossos conceitos era expectativa, raro, mas eu 
acho que pro professor isto foi um impacto. 
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Quadro de análise 10 – REAÇÃO DOS PROFESSORES SOB A ÓTICA DAS 
COORDENADORAS 

REAÇÃO DOS PROFESSORES 
Como os professores reagiram à implantação da nova proposta e tem reagido agora que está em 
desenvolvimento? Houve resistência? Se sim, quais as razões em sua opinião? 

CP-1 

Eu acho assim... todo começo é novo e o novo ele assusta, claro, tiveram as resistências, 
algumas coletivas, por exemplo em relação ao SGP. O primeiro ano foi terrível, foi um ano 
assim muito difícil porque era novo.  A divisão de ciclos, o que eu percebo, não sei se é uma 
coisa da escola ou da rede, mas quando tem três, eu acho que a divisão fica maior. Eu sinto 
isso no trabalho mesmo, eu não sei se, às vezes, é do professor que não conseguiu se 
apropriar também dessa questão dos ciclos. (...) Não se fala tanto de um currículo integrador? 
Se na própria EMEF não está ainda claro isso, fica difícil, precisa ajustar, mas é um processo. 

CP-2 

Eu acho que agora no ano final as coisas estão mais tranquilas, porque eles começaram a 
entender um pouco mais dessa proposta da reorganização, mas nos primeiros anos foi terrível. 
Eu lembro que no primeiro ano eu trabalhava na DRE, era formadora lá, não estava na escola, 
e você ia às reuniões da SME e nem a SME sabia te orientar, a supervisão estava perdida, nós 
formadores também, porque não recebíamos orientações, imagina o pessoal da escola. A partir 
do segundo ano eu fui para a escola também, senti muita desorientação. A impressão que dava 
é que tudo bem que não tinha nada construído, eu acho bacana essa proposta de se construir 
junto, mas você tem que ter alguma coisa pra trabalhar, então ficou muito complicado, foi muito 
difícil, então assim, não diria que houve resistência, mas houve grande dificuldade. A proposta 
não estava clara, (...) foi muito jogado, a proposta é boa, mas a maneira como ela foi implantada 
nos primeiros anos foi de doer, foi complicado, depois começou a aparecer, acho que o pessoal 
lá em cima começou a se reestruturar, agora no último ano está um pouco mais tranquilo, mas 
nós estamos no último ano. 

CP-3 

Olha, eu não senti muita resistência não, pelo contrário, eu acho que foi bem aceito essa 
organização dos ciclos, principalmente a reprovação do 3º, depois 6º,7º, 8º e 9º ano. O que a 
gente tem é que mediar essas situações e mudar essa concepção. Não é para sair reprovando 
em massa, tem toda uma documentação, tem tudo que a escola e esse professor fizeram por 
esse aluno, se foi encaminhado, se é caso de psicologia, se é caso de psicopedagogo, se é um 
caso de recuperação paralela, a recuperação continua em sala. Aqui cada sala ganhou uma 
pasta para montar o portfólio, então os alunos que têm dificuldade, tem um portfólio no final do 
ano para comprovar tudo o que foi feito. Agora tem casos extremos, tem casos aqui de aluno 
que se nega a abrir o caderno e quer ficar com fone de ouvido na aula. Como você vai aprovar 
um aluno assim? Que material você vai ter no portfólio para mostrar deste aluno se ele se nega 
a fazer? (...) Eles sabem que podem reprovar, por que continua essa desmotivação tão grande? 
Então o caminho é uma reunião que a gente chama de “Parcerias”, a gente manda convocação 
para os pais, a gente consegue contemplar vários professores para participarem nesse dia, a 
gestão participa também, (...)e o aluno presente fala o porquê de sua postura. 

CP-4 

Eu acho que hoje não mais, mas no início houve a resistência por parte desses professores que 
tinham aquele esclarecimento sobre “conceito”, e havia um grupo, que achava que “nota” era 
melhor, então teve ali a polêmica, depois acabou, mas essa foi uma resistência. Outra 
resistência é o SGP, é uma luta até hoje, eu sou resistente ao SGP, nós fazemos porque somos 
cobrados, é a maneira como a Prefeitura acha que vai controlar o mínimo das informações do 
aluno, então a gente faz, mas (...) eu não acho lógico. Outra polêmica, a maneira como as 
propagandas foram veiculadas na época para a comunidade sobre lição de casa, sobre notas, 
“... ah agora vai ter lição de casa”, como assim, agora? Vai ter lição de casa agora, porque eu 
inventei uma plataforma onde eu escrevo lição de casa, então, antes não tinha? (...), foi uma 
resistência. (...) Deixa eu ver outra resistência ...ah sim, no início você trabalhava com 
expectativa de aprendizagem, que era habilidade e competência, até a gente estudava com 
Perrenoud, que caminha nessa linha, e aí de repente você muda pra Direito. Então, todo mundo 
falou “... isso é política, só trocou o nome de expectativa para direito”, então isso foi uma 
polêmica, agora a gente entende “... não, não só trocou o nome”, trocou uma concepção, ela 
não é mais tecnicista pragmática, agora é mais valorativa, é valor, é um direito, é o mínimo que 
tem que ser assegurado a ele, eu pelo menos entendi também, passei de grupo,  hoje eu acho  
que tem que ser direito e não expectativa,  mais isso naquela ocasião de início de 
implementação foi uma outra resistência. 
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Quadro de análise 11- AVANÇOS E/OU RETROCESSOS SOB A ÓTICA DAS 
COORDENADORAS 

AVANÇOS E/OU RETROCESSOS 
Você considera as mudanças vindas da reorganização como avanços ou retrocessos em relação a 
qualidade de ensino na rede? O que é positivo e o que é negativo na nova proposta no seu ponto de 
vista? Por quê? 

CP-1 

Enquanto processo, enquanto proposta eu acho que é um grande avanço. Só que muitas 
vezes a proposta é uma e na realidade não é exatamente o que acontece.  (...)  quando nós 
vamos aplicar na realidade tem os entraves, tem os lados negativos, igual que eu te falei 
desta questão que eu acho muito segmentado ainda.  Talvez alguns ajustes na proposta, 
talvez a proposta mesmo que está levando a isso, ajustes na proposta pra diminuir ou 
mesmo encerrar o trabalho tão dividido, um lado bem negativo é essa questão mesmo. 

CP-2 

A proposta em si ela é muito boa, então eu acho que assim, a docência compartilhada foi um 
grande avanço, a própria reorganização em ciclos é uma proposta muito legal, mexer na 
avaliação, também tem que mexer urgente, que mais que a gente tem aí... o TCA eu acho 
que fez movimentar esses alunos, eu acho muito bom. Mas a maneira como isso foi feito 
nesse decorrer, aí que não foi legal, teria que ser melhor preparado, melhor esclarecido, e 
assim, agora que parece que está entrando no eixo no último ano e aí como é que fica isso 
ou não fica, se continua ou se não continua, então eu acho que no papel teve vários 
avanços, mas na prática se esbarrou em várias coisas que não sei se saiu exatamente como 
deveria, então infelizmente acho que precisaria ser repensado, reolhado, recolocado por 
essa e por qualquer outra gestão que vai entrar. O TCA, se continuar seria ótimo, nem que 
se mudasse o nome, porque político entra e quer batizar tudo novo (...). Uma coisa que eu 
acho absurda, lá no SGP não tem espaço pra você falar nada do TCA, um comentário, 
postar um vídeo, não é um documento de transparência? O TCA não é super trabalho 
avaliativo? Não se fala nada lá no SGP, não se prevê nada, então olha a contradição... (...) 
Parece, então, que o TCA não entra na avaliação, a avaliação não conta tudo? Todo 
progresso do aluno desde a observação? Parece que nem eles não estão praticando o que 
eles falam da avaliação nesse quesito, há contradições, há coisas que precisam ser olhadas, 
o TCA é uma dessas coisas. (...) Acho positivo que seja feito, mas coloca-se numa Portaria, 
determine como, dê condições para, “... ah eu posso fazer através de uma apresentação 
teatral”, ótimo, acho legal, mas que momento na carga do professor está previsto isto pra 
que ele possa sentar com aquele grupo que quer apresentar daquele jeito? Ou ele larga o 
projeto, ou ele faz na sala de aula e larga vinte se matando e fica com os dez fazendo teatro. 
... não digo que não tenha tido nenhum avanço, só que tem avanços com a boa vontade do 
docente e da equipe, aqui se tira leite de pedra, entendeu? Ele faz acontecer, mas ele não 
tem condições satisfatórias pra trabalhar, infelizmente, e essas condições precisam ser 
dadas pra que realmente seja um trabalho de qualidade, se possa fazer uma coisa legal, 
sem condições o cara já faz uma coisa bacana, imagina com condições então o que ele vai 
fazer. 
A minha preocupação nessa entrevista, não é mudar ou não o governo, é a questão da 
educação, porque na maioria das vezes, quando se muda os partidos, se joga no lixo, se 
desconsidera tudo que o outro fez, tentando implantar uma coisa nova, (...) assim não se 
avança... ou se avança a passos muito mínimos.   

CP-3 

 
Com certeza avanço, eu acredito que realmente foi um avanço no sentido desses ciclos, de 
ter um novo olhar sobre a avaliação, sobre a aprendizagem dos alunos, acho que foi um 
ganho, (...) eu espero que continue, espero que não haja essa quebra. O TCA, por exemplo, 
é um trabalho excelente pro 9º ano, pra que eles realmente tenham essa autonomia, 
busquem informações, percebam o entorno, os problemas que eles enfrentam, como podem 
ajudar, as soluções. Isso sim,causa um amadurecimento que a gente tanto quer nesses 
alunos, de se colocar no lugar do outro. (...) eu acho que seria muito interessante que 
continuasse na rede, que é uma coisa que vem dado certo. E as notas, eu também acho que 
ficam mais claras para os alunos, e as retenções naquele sentido mesmo de ter essa 
concepção, esse olhar.  
Negativo, eu acho assim, os professores precisariam ter mais formação externa, como os 
gestores têm, eu acho que tem que ter esse olhar dos professores, essa valorização. De 
Diretoria para Diretoria muda muito, (...) percebi que a outra Diretoria dava muito mais valor 
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a essas formações dos professores, até pontuando horário de trabalho, convocavam muito 
mais, (...) e não ficava tudo nas costas da gestão (...), é uma reclamação geral de quem está 
aqui há mais tempo. 
Esqueci de falar um avanço importante também, que é o olhar pra alfabetização (...) Um 
professor do ciclo de alfabetização tem atribuição pra dar aula nos 6º anos, então ele vai 
com aula compartilhada nos 6ºs anos, ele vai acompanhar aqueles alunos que ainda têm 
dificuldade de aprendizagem. Ter esse outro professor pode ajudar, porque ele tem um olhar 
diferente para a alfabetização, que normalmente o professor do interdisciplinar à partir do 6º 
ano não tem. Por mais que a gente trabalhe em JEIF, é difícil, falta vivência, então tem esse 
professor. Isso é um avanço e espero que não acabe, que é super importante. 

CP-4 

Avanço, por conta desses princípios acho que foi avanço, trouxe uma porção de novidades 
sobre interdisciplinaridade que eu acho bárbaro, autoria que pra nós hoje é todo mundo tem 
que ser autor. Acho que foi um avanço bárbaro em termos dos princípios norteadores, a 
concepção de Direito, que eu tento me apropriar. Também o princípio de uma organização 
pra etnias, que trouxe muito forte as concepções raciais, de descolonização. A escolha dos 
nossos livros didáticos do Fundamental, que aconteceu no ano passado em 2015, já foi sob 
a perspectiva da descolonização. E a minha critica continua sendo o sistema de 
computação, (...) o SGP e o “0 a 10” do 4º ano ao 9º ano. 
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APÊNDICE F – Transcrições das entrevistas com professores e coordenadoras 
 
 
Entrevista Professora Ciclo de Alfabetização – EMEF A  (PCA-1) 

Entrevistador: A pesquisa é relacionada às mudanças advindas do Programa Mais Educação. A 
primeira questão seria a respeito do currículo. O que você acha que mudou de mais significativo no 
currículo do ciclo de alfabetização? 

Entrevistado: Pra mim eu acho que com a reorganização teve uma atenção maior voltada a 
alfabetização, eu vejo que é o que ocorreu de mais importante pra esse ciclo. As atividades, os 
conteúdos foram mais voltados para alfabetização, e entraram a questão dos direitos de 
aprendizagem que os alunos tem que atingir no ano certos  objetivos. 

Entrevistador: Com a reorganização houve uma mudança na estrutura dos ciclos, cada um agora 
contempla três anos/séries. Essa mudança favoreceu o desenvolvimento do aluno a respeito de seu 
desenvolvimento ou você acha que não? 

Entrevistado: Pra mim acredito que favoreceu sim, porque aí fecharam os três primeiros anos só para 
alfabetização. e aí por contra disso os outros três eles ficaram mais voltados para um 
aperfeiçoamento, um aprofundamento, então melhorou bastante. 

Entrevistador: Quando houve a reorganização você precisou cursar o PNAIC? 

Entrevistado: Sim, tive que cursar. 

Entrevistador: O que você achou das ideias trazidas nesse curso? Elas se aplicam na escola? 

Entrevistado: Se aplicam, mas algumas não eram, assim, novidades. Eram referentes a outros cursos 
de alfabetização que eu já fiz, mas outras eram bem realistas, bem próximas à realidade do aluno. O 
curso contribuiu bastante pra alfabetização. 

Entrevistador: Em relação a avaliação enquanto processo, como era antes e como é agora? Teve 
alguma mudança? 

Entrevistado: Foram poucas mudanças, porque sempre trabalhei no sistema de uma avaliação 
contínua, avaliando todo o bimestre, através de observação, atividade de sondagem, diagnóstico, 
então eu acho que não teve muita mudança não. 

Entrevistador: A volta da presença dos boletins mudou alguma coisa na natureza da reunião de pais? 

Entrevistado: Aí sim, creio que sim, porque os pais se sentem mais interessados, eles cobram, eles 
participam e eles até questionam os conceitos. Eles perguntam o que é PS, o que é o S, o NS. Então 
eu acho que dá mais um incentivo de compromisso mesmo, de responsabilidade. 

Entrevistador: Nos outros ciclos houve uma mudança dos conceitos para notas de zero à dez. Você 
acha que essa mudança deveria ser adotada também no ciclo de alfabetização? 

Entrevistado: Não, acho que para o pai visualizar melhor, esses conceitos são mais próximos deles. É 
que às vezes a nota, você fica naquele meio termo entre um sete e meio, um seis e meio. Então eu 
acho que para os pais é mais fácil deles entenderem. 

Entrevistador: Os conceitos? 

Entrevistado: Sim, acho que os conceitos devem permanecer na alfabetização, sim. 
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Entrevistador: Em relação à reprovação. O que mudou no seu ciclo?  

Entrevistado: Antigamente só tinha reprovação lá na quinta série, agora tem no terceiro ano. Acho 
que isso é bem importante, que aí você faz, digamos, uma peneira nesse terceiro ano, deixa só de 
fato aqueles que não alfabetizaram ainda pra dar uma atenção maior, então eu acho que é importante 
sim essa retenção no terceiro ano. 

Entrevistador: Você visualiza algum impacto com essa possibilidade de reprovação no terceiro ano 
em relação aos pais ou em relação aos alunos? 

Entrevistado: Não muito, mas eu creio que futuramente dá pra gente ter um impacto maior, porque os 
pais também começam a ser mais responsáveis. Até então não tinha retenção, agora tem, e eles 
vêem que os filhos precisam, e assim vão pegar mais no pé do filho, acompanhar mais de perto, e a 
escola também pode acompanhar mais próximo ainda. 

Entrevistador: No ciclo autoral, o aluno pode reprovar em todos os anos. Você acha que teria que ser 
assim no período de alfabetização? 

Entrevistado: Não, não vejo que há necessidade não. Acho que só reprovar no terceiro ano já está de 
bom tamanho. 

Entrevistador: Em relação à participação na implantação. Você e os seus colegas foram consultados 
antes e durante a reorganização ou as mudanças vieram de cima para baixo? 

Entrevistado: Consultados diretamente, não. Nós fomos apenas informados que viriam as reformas, 
né, essa implantação, mas diretamente não teve uma consulta, não. 

Entrevistador: Em relação ao regimento. A escola que você atua tem regimento interno? 

Entrevistado: Sim tem. 

Entrevistador: E vocês participaram (professores)? 

Entrevistado: É, nós participamos através do PPP, o Projeto Político Pedagógico. Nós demos 
opiniões. 

Entrevistador: Em relação ao planejamento. O diário de papel foi substituído pelo on-line, o SGP. 
Você acha que o SGP facilitou e contribuiu para o processo de registro e análise das informações 
pedagógicas? 

Entrevistado: Atualmente sim, porém no começo foi um pouco difícil até se adaptar. Mas eu vejo que 
ele é um processo até mais rápido para a própria comunidade e para nós, dentro da escola. 

Entrevistador: E como é esse registro no SGP? Ele é feito interdisciplinarmente ou é separado por 
disciplina? 

Entrevistado: Separado por disciplina, mas tem alguns professores que até fazem interdisciplinar. 
Mas o foco é por disciplina mesmo. 

Entrevistador: Você conhece o banco de itens e experimentos propostos pela secretaria? 

Entrevistado: Não 

Entrevistador: OK. Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? 
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Entrevistado: Sim, eu acho que ajuda bastante, mas não diariamente. Acho que umas três vezes na 
semana é suficiente. 

Entrevistador: Com a reorganização a obrigatoriedade é que esta seja todos os dias? 

Entrevistado: Sim, a cobrança é essa, mas eu em particular aplico três vezes na semana, segunda, 
quarta e sexta. 

Entrevistador: Em relação à formação. A rede tem oferecido alguma formação aos professores e 
apoio pra que essa nova proposta seja efetivada  na pratica? 

Entrevistado: Sim, principalmente o PNAIC, que teve, e atualmente eles estão dando o curso de 
alfabetização. 

Entrevistador: Dentre as mudanças propostas pelo Programa Mais Educação, o que você considera 
que causou um maior impacto? 

Entrevistado: Eu acredito que essa reformulação dos ciclos foi bastante importante, mas a questão do 
aluno fazer o TCC lá no final do ciclo, no nono ano, eu acho que foi o impacto maior, pois até então 
eles não tinham essa novidade, isso veio pra somatizar. 

Entrevistador: Para finalizar, você considera as mudanças vindas da reorganização avanços ou 
retrocessos em relação a qualidade de ensino da rede? 

Entrevistado: Creio que seja avanço, qualitativamente falando, porque elas vieram pra contribuir 
mesmo para o lado positivo e para melhorar a questão da alfabetização. 

Entrevistador: O que você acha que é positivo e o que é negativo nesta proposta? 

Entrevistado: Positivo eu vejo a questão do acompanhamento mais de perto e recuperação paralela 
também, que agora tem que ser feita. E de negativo, a forma como que foi imposto, que não foi 
consultado antes, não foi conversado. Acho que é isso. 

Entrevistador: Muito obrigado! 
 
 
Entrevista Professora Ciclo interdisciplinar – EMEF A  (PCI-1) 
 

Entrevistador – Primeiro vamos falar sobre as mudanças no currículo. O que você acha que mudou 
de mais significativo no currículo do ciclo que você atua? 

Entrevistado – Eu acho que no currículo não mudou muita coisa, até porque o material chegou 
depois, não houve mudança, a gente continuou usando o material anterior e até hoje, para falar a 
verdade, a gente ainda usa um pouco o material do programa antigo, as orientações curriculares do 
Programa  Ler e Escrever. 

Entrevistador – Com a reorganização, cada ciclo agora contempla três séries, ao invés de cinco e 
quatro como que era antes. Essa mudança na estrutura, na sua opinião, favorece o respeito ao 
desenvolvimento do aluno ou não? 

Entrevistado – Eu acho que para o ciclo de alfabetização talvez seja interessante, mas para o ciclo 
intermediário é um pouco complicado. Antes a gente fazia uma avaliação no fechamento do ciclo, no 
quinto ano, agora não, agora o fechamento do ciclo é no sexto, então muitas vezes os professores do 
Fund I e Fund II não estão juntos pra fazer esse fechamento, então não se conversam. Dessa forma 
o fechamento do ciclo é baseado em um ano do trabalho que se obteve no Fund II e não no ciclo 
inteiro, que vem desde a quarta série com os professores do Fund I. 
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Entrevistador –  Você quer dizer então que não há uma continuidade? É isso? 

Entrevistado – Sim. A escola não aprendeu a fazer este tipo de avaliação contínua no fechamento do 
ciclo. Por exemplo, eu dou aula no 5º ano e nunca fui consultada pelos professores do fund II do 6º 
ano sobre se o aluno deve ou não passar de ciclo. 

Entrevistador – E em relação à docência compartilhada no 6º ano e os trabalhos com projetos 
sugeridos pela rede para este ciclo. Como eles se efetivam? 

Entrevistado – É...(pausa) o projeto que eu tenho conhecimento é os que são realizados no quarto  e 
no quinto ano, eles são planejados pela professora especialista junto com a professora polivalente, 
mas acaba quase funcionando como uma disciplina diferenciada. É interessante porque o aluno vai 
se acostumando com o horário do Fund II que é organizado em aulas de 45 minutos, eles têm que 
dar conta daquele tempo e vão entendendo um pouquinho como funciona o tempo e o espaço do 
Fund II. Agora ... em relação a benefício dos projetos para o currículo eu ainda não tenho opinião. 

Entrevistador - E a docência compartilhada, o que você acha? 

Entrevistado – É ...então... eu ainda não tenho uma opinião sobre, a não ser nesta parte do tempo e 
do espaço,  que eu acho faz com que o aluno antes de entrar  no Fund II,  tenha um contato com 
essa questão  do tempo das aulas de 45 minutos. Esse é o benefício principal. 

Entrevistador – Você participou ou participa da definição dos Direitos da Aprendizagem que 
nortearam esse novo Currículo do seu ciclo? 

Entrevistado – Não... não participei de nenhuma reunião. 

Entrevistador – O que foi definido nestes encontros foi compartilhado na escola por algum professor 
representante? 

Entrevistado – Não também, os professores que foram na reunião não trouxeram ainda, não teve 
nenhum tempo disponível pra debater ou discutir esses direitos. 

Entrevistador – Em relação a avaliação enquanto processo, como era antes e como é agora? O que 
você pensa sobre as mudanças? 

Entrevistado - A avaliação na verdade continua bem parecida com o que era antes, a gente continua 
fazendo.... o que mudou foi a questão das notas, o que  antes eram conceitos  agora passou a ser 
notas. Então, acho que ajuda um pouquinho o próprio aluno, os pais.  Acho que eles entendem um 
pouco melhor a questão da nota do que do conceito. Conceito era muito amplo, eles não tinham a 
dimensão se o aluno estava fraquinho na aprendizagem, se estava mais avançado, não tinham essa 
dimensão propriamente, porque S era uma nota média para todo mundo, PS era uma nota boa e NS 
era uma nota ruim, não se tinha dimensão. Agora com as notas não, se ele tem 2 , se ele tem 3,  aí 
tem uma dimensão maior da dificuldade. 

Entrevistador- Então, em relação a avaliação, na sua opinião o que mais mudou foi esta  questão das  
notas mesmo? 

Entrevistado – Sim. O processo de avaliação continua o mesmo. 

Entrevistador- E a volta da presença dos boletins com as notas, mudou a natureza da reunião de 
pais? Qual a sua opinião sobre isso?  

Entrevistado - Eu acho que fica mais evidente o grau de dificuldade que o aluno tem  para os pais. 
Eles ficaram mais informados sobre os alunos que tem maior dificuldade. 
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Entrevistador – Os pais estão participando mais das reuniões por causa do boletim ou isso não fez 
diferença? 

Entrevistado – Eu acho que sim, eles entendem melhor a questão da nota por número do que por 
conceitos.  Acho que os pais compreendem melhor e assim , perguntam quando a nota tá muito 
baixa, eles perguntam mais do que,  por exemplo, se fosse só um NS.  Se fosse só um NS, eles 
perguntariam, mas de uma forma superficial. Agora com notas de 0 a 10, eles já ficam um pouquinho 
mais preocupados. 

Entrevistador – E em relação à reprovação, o que mudou no seu ciclo? 

Entrevistado- Agora eles não são mais retidos no 5º ano, são retidos só no 6º. Ás vezes você tem 
alunos com dificuldades ainda na alfabetização, em questão de produção de textos, até nas questões 
básicas da matemática e acabam indo pro Fund II, onde essas dificuldades ficam mais gritantes. 
Então, o professor de Fund II tem uma ideia mais abrangente de alfabetização, mesmo da 
Matemática, e se o aluno, por exemplo, é recém alfabetizado, tem dificuldade de aprendizagem, mas  
já avançou, eles não conseguem identificar o grau deste avanço, se foi um bom avanço ou se não foi. 
Assim a reprovação fica mais superficial e acho que acaba até não acontecendo. 

Entrevistador – Mas em relação ao aumento dos anos de reprovação, você acha que já existe algum 
impacto?  

Entrevistado - Eu acho que nem aumentou, eu acho que diminuiu, eu não sei te dizer. Eu acho que 
na nossa escola não tem muita reprovação no 6º ano. No Fund I não consegui perceber, e a gente 
não tem muito contato com as reprovações à partir do sexto ano. 

Entrevistador – No ciclo autoral o aluno pode reprovar em todos os anos. Você acredita que deveria 
ser dessa forma nos outros ciclos? 

Entrevistado – Eu acho interessante não ter reprovação do primeiro para o segundo ano, mas deveria 
voltar a reprovação no 5º ano, para que o aluno não passe para o 6º ano sem ainda não estar 
preparado para realizar as tarefas em 45 minutos, acompanhar uma aula mais curta, a se organizar 
mais com diferentes matérias. 

Entrevistador – Então no ciclo interdisciplinar seria mais interessante se pudesse reprovar todos os 
anos do ciclo? 

Entrevistado – É, ou pelo menos no 5º, enquanto os alunos ainda estão com os professores 
polivalentes. 

Entrevistador – Em relação à participação da implantação, você e seus colegas foram consultados 
antes ou durante a reorganização, ou as mudanças foram impostas de cima pra baixo? 

Entrevistado – Não. Foram impostas de cima pra baixo. Em nenhum momento nós fomos 
consultados, nem em relação ao currículo, nem a organização. Até inclusive quando surgiram as 
mudanças houve uma dúvida muito grande em relação ao ciclo intermediário, ou interdisciplinar, que 
era o mais complicado. O de alfabetização ficou mais claro, até porque já existia uma concepção de 
alfabetização, de tempo, do aluno alfabetizado. Agora, do intermediário foi uma mudança que eu 
acho que é mais difícil para a compreensão dos professores, e até hoje temos um pouco de 
dificuldade. 

Entrevistador – Em relação ao Regimento, a escola que você atua tem Regimento Interno? Se tem, 
como foi construído?  

Entrevistado - Eu acho que não, se tem não foi renovado atualmente. A gente costuma fazer um 
regimento... os combinados na classe. Eu não sei te dizer se tem Regimento. 
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Entrevistador – Em relação ao registro e planejamento, com a reforma o diário de papel foi substituído 
pelo on-line , o SGP. Você considera que a implantação do SGP facilitou e/ou contribuiu para o 
processo de registro e análise das informações? 

Entrevistado – Acho que não, acho que nem o SGP e nem o diário de classe davam conta desse 
procedimento. Acho que tanto o diário de classe de papel como o SGP são coisas burocráticas, acho 
que nenhum auxilia nas questões dos registros do aluno.  

Entrevistador – A escola continua usando como base do seu planejamento o Caderno de Orientações 
Curriculares enviados para as escolas em 2007, ou utiliza outros documentos para nortear as ações? 

Entrevistado – Usa também o livrinho “Mais Educação” (laranjinha). Mas o caderno de Orientações 
Curriculares, o antigo, ainda é bastante utilizado, porque é considerado pelos professores mais 
completo, pelo menos os professores que eu conheço. Os Cadernos de Orientações Curriculares e 
os Cadernos de Apoio que a gente tinha naquela época, são os melhores materiais que a gente tem 
de apoio. Os cadernos do Programa Mais Educação são muito abrangentes e o de Orientações 
Curriculares são mais específicos. A gente prefere, os professores que eu conheço, eu mesma, 
prefiro utilizar o guia de Orientações Curriculares do que o “ Mais Educação”. 

Entrevistador – Você conhece o Banco de itens e experimentos proposto pelo SME? 

Entrevistado – Não 

Entrevistador - Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? Você acha que isso tem 
contribuído para a aprendizagem dos alunos, para a participação da família? 

Entrevistado -Eu acho que os professores nunca  deixaram de dar lição de casa. Então esta 
obrigatoriedade é mais uma afirmação do que já acontecia, as professoras sempre deram lição de 
casa. 

Entrevistador – Você acha que é mais uma formalidade? 

Entrevistado – Sim, uma formalidade, essa questão da obrigatoriedade é algo formal, porque sempre 
teve lição de casa. Não houve nenhum momento que a lição de casa não existiu. Então, acho que é 
mais uma coisa assim para reafirmar que ela existe, é uma coisa mais burocrática pra dizer “Existo”, 
mas  não que isso mudou, já existia antes. 

Entrevistador – Em relação a formação do professor, a rede tem oferecido formação e apoio para os 
professores, para que a nova proposta seja efetivada na prática? 

Entrevistado - Eu fiz um curso uma vez para o ciclo Interdisciplinar, mas eu não cheguei a concluir, 
porque na verdade me pareceu mais que eles estavam buscando uma solução para o que estava 
acontecendo, do que oferecendo uma proposta pra gente. O curso era mais uma investigação do que 
os professores achavam do que exatamente uma orientação. Em vez de fornecer orientação pra 
gente, eles estavam resgatando a opinião dos professores em relação a uma série  de coisas 
propostas no ciclo interdisciplinar . Então, acabei desistindo no meio do caminho e a grande maioria 
também desistiu. O curso iniciou bem cheio e na época que eu sai tinha pouquíssimas pessoas. Não 
houve orientação e a orientação que teve  parecia que não eram de pessoas da rede que conheciam 
o programa da escola, a rotina da escola, como é o dia a dia de uma sala de aula na Prefeitura, 
parecia muito distante da sala de aula. 

Entrevistador – Mais duas questões pra gente finalizar. Dentre as mudanças do Programa Mais 
Educação, o que você considera que causou um maior impacto? 

Entrevistado – A mudança de nota eu acho que para a comunidade causou impacto, e a não retenção 
do aluno do 5º ano e sim no 6º também causou um pouco de impacto no Fundamental I, que é a 
minha área. Não que isso tenha nos afetado propriamente, porque acaba que a gente não precisa 
mais pensar tanto na questão da retenção do aluno, isso acaba ficando pro Fundamental II. 



206 
 

Entrevistador – Você considera essas mudanças vindas da organização avanços ou retrocessos na 
rede? 

Entrevistado - Não sei se diria um retrocesso, porque não modificou na prática muitas coisas. A gente 
poderia ter continuado nos mesmos moldes de antes, e ter mudado só a nota. Se o impacto que se 
deu foi em relação às notas e à retenção que mudou de série, mudou do 5º para o 6º, então não 
precisava reformular tanta coisa. A gente poderia continuar com as mesmas coisas que a gente tinha 
anteriormente, estava bem mais estruturado, bem mais fechado, do que uma mudança tão drástica. 
Naquele momento, a gente tinha acabado de se entrosar com o material do “Ler e Escrever” que foi 
implantado anteriormente, demorou vários anos pra gente tomar consciência e propriedade do 
Programa. E aí, na hora que estava todo mundo já dominando aquele currículo, material, houve uma 
mudança drástica que na verdade só confundiu um pouco mais a organização da escola. 

Entrevistador – Então foi mais negativo do que positivo? 

Entrevistado – Eu acho que foi, porque não houve benefícios, porque antes a gente tinha mais 
material que tornava o currículo em toda a cidade mais parecido, então se o aluno mudasse de uma 
escola para outra dentro da Prefeitura, a possibilidade dele estar tendo os mesmos conteúdos era 
maior no programa anterior.  Nesse novo currículo, como é muito abrangente, o aluno pode mudar 
para uma escola que está tendo conteúdo muito diferente, mesmo sendo da rede, e ele pode  sentir 
que está atrasado ou que aqueles conteúdos não fazem mais sentido pra ele. Eu acho que antes era 
melhor. O Programa anterior estava melhor, mais estruturado que esse atual. 

Entrevistador –Obrigada! 

 

Entrevista Professor Ciclo Autoral – EMEF A (PCT-1) 

Entrevistador – A primeira questão é sobre o currículo. No ciclo autoral, o que você acha que mais 
mudou?  

Entrevistado- Sinceramente em termos de currículo não teve alterações, ainda permanecem as 
mesmas disciplinas. Existe algo oficial que vem da Prefeitura tentando colocar o Interdisciplinar, 
trazendo isso também nestes cursos interdisciplinares, intercalando até professores que seriam do 
Fund I e Fund II. Mas assim, quanto ao currículo continua tendo as matérias bem segregadas, a 
interdisciplinaridade não é a realidade ainda no dia a dia, ainda se continua com as matérias muito 
segmentadas, cada um no seu quadrado, História, Geografia e por aí vai. 

Entrevistador – A interdisciplinaridade mesmo que se fala nos documentos, na prática... 

Entrevistado – Na prática, praticamente não vejo mudança no dia a dia. 

Entrevistador – O TCA como ele tem sido organizado, o que você pensa sobre ele?  

Entrevistado – Olhe... O TCA, na verdade assim... todo ano tem alguma proposta também de 
envolver os vários componentes, mas no fim acaba não acontecendo isso, acaba ficando muito na 
aula de informática, utilizam já alguns  temas pré determinados com a informática, mas também  não 
tem acontecido de forma interdisciplinar. A gente vê alguns temas muito interessantes, muito 
relevantes, questões de adolescência, DST, drogas, gravidez, bullyng. São trabalhos muito 
interessantes, mas precisam se expandir bastante para outras disciplinas, ainda eles não são 
pensados de forma interdisciplinar. 

Entrevistador – Você participou ou participa da definição dos Direitos de Aprendizagem do seu ciclo? 

Entrevistado – Bom, na verdade participo até da Formação da Prefeitura sobre os Índices 
Formadores. Então assim, tem alguns conceitos muito interessantes que estão sendo introduzidos 
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aos poucos nas escolas, mas é aquela coisa... o direito de aprendizagem  é muito mais do que uma 
metodologia, é uma concepção na verdade, e isso  ainda está sendo um pouco difícil, é uma batalha 
ainda. Nós como professores, na verdade, quase nunca aplicamos aquilo que nós vimos nas 
faculdades, nós acabamos repetindo um pouco o padrão dos nossos professores dos anos 80, anos 
90 que repetiram seus professores  nos anos 50, 60 e 70. Então, é muito mais complicado você 
introduzir isso no dia a dia, por causa da nossa concepção mesmo. Isso eu estou fazendo até 
inclusive uma autocrítica. 

Entrevistador – Então, os direitos de aprendizagem se constituem uma quebra de concepção, não um 
direcionamento metodológico para os professores? 

Entrevistado – Sim, é mais difícil de implantar, porque mexe com uma visão de mundo. 

Entrevistador – Em relação à avaliação enquanto processo, como era antes e como é agora? O que 
você pensa sobre isso? 

Entrevistado – Eu estou vendo que os docentes costumam avaliar da mesma forma que sempre 
avaliaram, por enquanto, não vi muitas mudanças. É...  o que eu vejo por exemplo, todos... muitos 
avaliam com as antigas provas quantitativas, então estou vendo  muito pouca variação de formas de 
avaliação mesmo, inclusive mesmo com uma concepção dos novos ciclos, autoral, todos esses ciclos 
seria uma visão mais de conjunto. Deveria ter uma nova forma de avaliação inclusive, que engloba as 
várias habilidades, mas não é isso que você vê no dia a dia. Na prática, ainda tá muito difícil mudar 
essa concepção. 

Entrevistador – O que vem de orientação da Prefeitura como forma de avaliação? 

Entrevistado - Sobre a avaliação assim, confesso que não participei de nenhuma formação da  
Prefeitura. Tem o material, tem os cadernos que vem da Prefeitura, de educação....desculpe não 
estou lembrando os nomes, mas existem trabalhos com as concepções de avaliação, com autores 
como Jussara Hoffman e outros autores, mas assim , o que vejo é que muitos poucos lêem esse 
material ou lêem bibliografia à respeito de avaliação. 

Entrevistador – E aí, as avaliações permanecem do mesmo jeito? 

Entrevistado – Permanecem. 

Entrevistador – Agora voltou os boletins, e os conceitos foram substituídos por notas de 0 a 10. O que 
você pensa a respeito disso? Teve alguma mudança na natureza da reunião de pais? 

Entrevistado – Aí é uma questão muito complexa. Mas assim, é uma opinião minha, a questão do 
conceito, você pode não ter a mesma objetividade de uma nota numérica, como muitos professores 
defendem inclusive, porém você abre pra outras formas de avaliação. O número muitas vezes mostra 
uma realidade muito fria.  Aquele aluno não conseguiu alcançar aquele tipo de avaliação, então vou 
dar uma nota 4, porém, muitas vezes ele não considera que aquele mesmo aluno que em uma 
avaliação complexa de cinco perguntas de interpretação de texto respondeu duas, o mesmo aluno no 
bimestre passado nem sequer conseguia ler aquele texto. Então, o número é muito frio, muitas vezes 
com conceitos você pode trabalhar essa flexibilização, você fala “Puxa, pra mim esse aluno foi 
suficiente, porque ele atingiu este patamar...” É claro que muitas vezes, a gente acaba trabalhando de 
outra forma “Puxa, vou dar 5 ou 6 pra esse aluno porque ele era um aluno que não escrevia e agora 
conseguiu enxergar isso aqui no texto e respondeu”. 

Entrevistador – Você acha que os conceitos eram melhores? 

Entrevistado – Acredito que sim, a nota está muito ligada a forma quantitativa, uma forma mais 
conteudista.  A partir do momento que você flexibiliza o conceito, você também pode trabalhar, você 
pode atribuir estes conceitos a outras habilidades dos alunos. Agora, isso daí é algo que numa 
reunião na DRE cheguei a comentar e eles falam que a própria comunidade que pediu isso. As 
discussões pedagógicas você vê muito pouco na comunidade, você vê muito pouco num grupo de 
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professores. Então, nós como profissionais estamos pecando muito por isso.... a gente acaba  
fechando, pegando essas ideias fechadas e não discutimos todas as possibilidades, porque uma 
ditação  com conteúdo pode ter de bom, ou pode ter de ruim e o contrário também. E muita coisa que 
eu estou falando aqui não é Pedagogia do século XXI, muita coisa foi discutida ao longo do século 
XX, inclusive. É quase um positivismo do século XIX, digamos assim. 

Entrevistador – Seria um impasse. 

Entrevistado – É. 

Entrevistador – Em relação à reprovação o que mudou no seu ciclo. O que você visualiza de 
impacto? 

Entrevistado – Teoricamente, agora todos os anos reprovam segundo a Prefeitura, na prática também 
não é isso que acontece. Houve um ano aqui que praticamente todos os alunos acabaram sendo 
aprovados por decreto, a não ser aqueles que tinham um excesso de número de faltas. Mas também 
é muito polêmica essa questão da reprovação, como trabalhar estes alunos, porquê reprovar o aluno, 
como por exemplo,  julgar se um aluno vai ser reprovado ou não. Existem correntes que trabalham, 
por exemplo, que uma reprovação vai acabar tirando o ânimo do aluno, tirando o incentivo, outras 
não, “ o aluno reprovado acaba tomando aquele susto e os outros acabam ficando mais espertos pra 
poder estudar”. Particularmente penso que essa Pedagogia do medo também não é muito por aí. 

Entrevistador - Você não é a favor desse aumento de anos de reprovação? Você acha isso um 
retrocesso? É isso? 

Entrevistado – Eu penso que é, pelo menos irrelevante, porque não é isso que vai alterar  a cultura do 
aluno, pra chamar atenção pra educação. Isso é uma discussão muito mais com os alunos, com a 
comunidade, com o grupo de professores, com as administrações de escolas. Esse despertar pra 
educação não é com o terror que se dá, isso com certeza não. Eu acredito assim, pra reprovar teria 
que ser muito bem fundamentado isso, uma reprovação é uma decisão muito séria em cima do aluno. 
Não estou dizendo que é proibitivo você reprovar um aluno, reter mais um ano. Você não pode dar 
nota, por exemplo, uma nota negativa pra um aluno por entender que ele tem um comportamento 
inadequado, simplesmente, e a gente vê isso em Conselhos de Classe, inclusive. Então, esta questão 
da reprovação é muito complicada, eu não acredito mesmo na Pedagogia do terror, isso não acredito 
mesmo. 

Entrevistador- Você não acredita em usar a avaliação ou a reprovação como uma chantagem pra que 
o aluno se envolva, é isso? 

Entrevistado – Sim, tem o argumento “... Ah, mas antigamente a educação era melhor...”. E a gente 
pode devolver “... puxa, e olha só que bom, maravilhoso foi criado com esse método... não temos 
guerra no mundo, não temos miséria, não temos exemplos de misérias humanas”. Adorno nos fala 
muito da questão dos campos de concentração, ele fala  “ isso é uma obra da irracionalidade 
humana, não, nos campos de concentração são obras de uma profunda racionalidade”. Pra você 
utilizar das armas químicas são pessoas muito destacadas nas suas áreas de conhecimento, pra 
você ter a logística, colocar aquela quantidade de pessoas, são pessoas que racionalmente 
imaginaram aquilo. Então, não é só a questão do conteúdo, não é só a questão da educação pelo 
terror, acredito muito nessa composição por exemplo de educação. 

Entrevistador – Em relação à participação. Você e seus colegas foram consultados antes da 
implantação. Houve uma participação? 

Entrevistado – Não, não participei efetivamente. Não posso responder pelos meus colegas, mas não 
fui consultado não. 

Entrevistador – Foi imposta a reorganização? 
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Entrevistado – Sim, apesar de achar que tem pontos interessantes, não fui consultado. Nesta parte 
deveriam discutir também com os professores. 

Entrevistador – Esta escola tem Regimento interno? 

Entrevistado – Sim 

Entrevistador – Você participou da elaboração deste Regimento? 

Entrevistado – Nós tivemos uma discussão no início do ano de parte do regimento, mas na 
elaboração efetivamente não. Mas cheguei a ver. 

Entrevistador – Em relação ao planejamento, o diário de papel foi substituído pelo on-line, o SGP. 
Você acha que contribuiu para o processo de registro? 

Entrevistado – Você quer uma meia sinceridade ou uma total sinceridade? 

Entrevistador – Total sinceridade 

Entrevistado - Por mim não tinha diário, não tinha registro, não tinha nada disso. Pra mim a escola 
não seria nada disso. Imagina...isso é um sistema de controle rsrsrs 

Entrevistador – É só burocracia? 

Entrevistado – É só burocracia. Mas, sim.... num sentido agiliza a burocracia,  mas é uma forma mais 
moderna de burocracia. 

Entrevistador -Em relação aos materiais, a escola continua usando as orientações curriculares da 
gestão anterior ou há outros materiais que substituem o que os professores tem utilizado agora? 

Entrevistado - Olha... ainda utilizam da gestão anterior. Acredito que os colegas também. 

Entrevistador – Por quê? 

Entrevistado – Porque desconheço algum novo material, o que não é propriamente ruim. Não é 
propriamente ruim você não receber orientação. 

Entrevistador – Entendi.  Não é ruim por você ter mais liberdade pra trabalhar, é nesse sentido? 

Entrevistado – Exatamente. Por exemplo, igual na rede estadual vem aqueles cadernos...eu acho 
isso um horror. 

Entrevistador – Você acha que isso formata? 

Entrevistado – Sim, formata. Fora a orientação curricular não necessariamente formata, não é 
propriamente ruim, mas começa a engessar... também  muito complicado. 

Entrevistador -Então como você acha que deveria ser feito. Deixar que os professores mesmo 
determinassem o que eles acham apropriados pra ser discutido? 

Entrevistado -Sim, eu acho. 

Entrevistador – E os seus colegas? Você acha que eles concordam com isso ou a maior parte busca 
mesmo uma coisa mais fechada? 
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Entrevistado - Eu vou te dar uma resposta quando eu falei um pouco dessa questão do direito de 
aprendizagem, eles começaram a falar “... Puxa, mas querem tirar todo o currículo pra por nada no 
lugar”. Eu falei “... não, não querem  tirar todo o currículo, você pode usar o currículo que você estava 
usando, única coisa  que você  vai mudar sua concepção”. Então quer dizer, os colegas estão muito 
presos neste currículo tradicional mesmo, acredito que  pra eles quanto mais vier  coisa pré 
determinada pra  muita gente é bom, algum manual de como fazer. 

Entrevistador –Em relação a lição de casa, você concorda com essa obrigatoriedade da lição de 
casa? 

Entrevistado – Obrigatoriedade não. Cada professor tem seu método. Se ele entende que tem que 
levar lição de casa, leva. Eu mesmo não mando lição de casa.  Raramente mando. Quando mando é 
uma pesquisa, alguma coisa pra gente discutir na sala na aula seguinte. 

Entrevistador – Em relação à formação, o apoio ao professor, você mesmo falou que faz parte do 
grupo de formadores. Você acha que essa formação oferecida ao professor pra que essa nova 
proposta seja realmente efetivada é suficiente? 

Entrevistado - Não, ainda não é suficiente, mas aí eu vou usar uma outra metáfora.  Eu lembro 
quando era garoto, eu tinha um professor que falava assim “... puxa eu falei que pra ele se dar bem 
nessa matéria precisa disso, daquilo”, e não era um professor tradicional, um professor já  pros anos 
90, bem vanguarda.  Aí ele falou de um aluno particular que não fazia nada daquilo “Puxa.... adianta o 
médico receitar um remédio e o paciente não tomar  e  falar  “puxa , mas eu não consigo curar”. 
Então, quer dizer tem que ter o outro lado  também. O grupo com quem eu lido, com qual  lido na 
formação, é um grupo muito participativo, muito questionador, questiona tanto o tradicional quanto o 
direito de aprendizagem, que é ótimo, tem que questionar mesmo, tudo tem que ser questionado . 
Mas o que esse grupo que está na formação relata pra gente, é o que também está na nossa 
realidade escolar de cada unidade, por isso entendemos muito bem o que eles falam, que há uma 
extrema resistência do professorado quanto ao direito  de aprendizagem ou  quanto a qualquer 
concepção que vier. Muitos relatos que nós ouvimos são todos professores muito presos ao livro 
didático ainda, muito presos a formatação hegemônica.  

Entrevistador - Entre essas mudanças advindas do Programa Mais Educação, o que você acha que 
causou maior impacto na escola? 

Entrevistado – Eu já não sei se está relacionado com o  “Mais educação” ou não, mas tivemos a 
chegada de uma nova coordenação, tivemos mais, multiplicaram o número de projetos, isso é a olhos 
vistos, desde que eu cheguei à escola pra cá são muitos projetos, muito mais eventos mesmo dentro  
na sala de aula,  então teve uma certa mudança sim numa concepção, mas isso parcial.  Não é uma 
coisa que eu possa dizer praguimática, não ainda, não é algo que consta no Projeto escolar, ainda é 
residual, mais assim, teve uma ampliação muito significativa sim. 

Entrevistador – Você considera as mudanças da reorganização dos ciclos como avanços ou 
retrocessos. O que você acha que tem de positivo ou que tem de negativo? 

Entrevistado – Eu sou simpático.  Acredito que ele esteja muito mais vinculado as etapas de 
formação da criança e do adolescente, do ciclo autoral, no lugar do Fund I e Fund II. Muitas vezes um 
garoto que nós chamamos hoje de 6º ano, realmente num estágio de aprendizagem está muito mais 
próximo de um garoto de 5º ano do que do 9º, então você chamar tudo isso de Fund II está 
englobando um saco de gatos muito grande, em fases de desenvolvimento muito diferentes. Mesma 
coisa Fund I, o 1º ano até o 5º ano é longo, na verdade é muito longe.  Você não pode dizer que a 
professora que dá aula pro 1º ano, vai usar o mesmo método que a professora de 5º ano. Isso não 
faz nem sentido! Da mesma forma o 6º e o 9º ano do Fund II. 

Entrevistador- Você acha então que essa reorganização da estrutura, respeita mais as fases do 
desenvolvimento do aluno? 

Entrevistado – Sim, as fases do desenvolvimento do aluno. 
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Entrevistador – Você considera algo negativo na nova proposta? 

Entrevistado - De negativo, não exatamente a mudança, mas acredito que até um pouco no que você 
me perguntou, acho que deveria ter muito mais participação do professorado mesmo neste processo, 
tanto abertura que vem lá de cima, quanto o próprio professorado se posicionar, o professor não se 
posiciona enquanto a projeto de educação,  se você procurar, perguntar pra ele, as pessoas não 
fazem a menor ideia do projeto de educação, professor neste sentido, me desculpe ,  é  mal 
preparado. 

Entrevistador – Ou até passivo? 

Entrevistado – Passivo ou as duas coisas. Falta essa carga teórica sim, que muitas vezes, inclusive, 
você vê na sala dos professores “Isso aqui na teoria é maravilhoso”.  Não é que na teoria é 
maravilhoso, isso é uma observação, vamos ler, vamos entender. 

Entrevistador – Mais alguma coisa que você acha relevante falar sobre as mudanças implantadas    
nessa gestão? 

Entrevistado – Não, é isso mesmo.  As mudanças não podem ser só administrativas. E toda mudança 
vai ser relativa porque a sociedade vai mudar daqui a dez, quinze, vinte anos, vai ser outra 
sociedade, vão ter outras mudanças também. Só que o professor tem que acompanhar esta 
mudança, toda comunidade escolar também tem, a sociedade está muito estanque na questão da 
educação, é isso. 

Entrevistador –.Muito obrigada. 

 

Entrevista Professora Ciclo Alfabetização – EMEF B (PCA-2) 

 

Entrevistador – O que você mudou de mais significativo no currículo no ciclo que você atua? 

Entrevistado – Olha... vou te falar bem focada na alfabetização. Eu acho que no currículo o que 
mudou foi essa questão que veio junto com o PNAIC, porque nós ficamos no construtivismo durante 
mais de vinte anos, construtivismo que a meu ver com muitas coisas mal interpretadas, não era aquilo 
exatamente, foi interpretado de uma forma e foi sendo passada dessa forma, então o que aconteceu 
foi uma alfabetização focada por um tempo só na Língua Portuguesa, esqueceu-se as outras áreas, 
focado muito na diversidade de textos. Só se falava em textos, tudo a partir do texto... 

Entrevistador - Isso antes do PNAIC? 

Entrevistado – Antes... com o construtivismo  que a Emília Ferreiro trouxe focava-se só em 
diversidade textual,  só  se partia do texto, então se esquecia tudo que era gramática, sistematização,  
nada disso se falava. Teve uma época que era assim, você não podia nem colocar o alfabeto na 
parede porque não era para focar as letras, você não falava de sílabas, você não sistematizava, e aí 
nós professores na época falávamos muito assim “... não, gente, vamos mesclar um pouquinho de 
cada coisa”, porque todo método tem o que é bom, o que funciona e tem aquilo que não é, e aí os 
professores faziam o Caixa 2. Tinha um caderninho que ficava escondido pra ninguém ver e a gente 
brincava chamando de Caixa 2 , e aí ficou essa bagunça. Depois disso, com o governo Haddad, esse 
PNAIC que foi do governo federal, veio do MEC de uma Universidade de Pernambuco que trouxe 
essa proposta, e aí eles vieram falar justamente aquilo que os professores já falavam desde o início, 
que é a mescla. O ganho do construtivismo que eu acho foi justamente essa questão da diversidade 
textual, de você trabalhar vários gêneros, porque na época que eu estudei não trabalhava esses 
gêneros, era aquele textinho de escola, ninguém falava de uma receita, de uma revista, de uma 
reportagem, era só aqueles textos de escola, então o construtivismo trouxe essa diversidade textual, 
esses conhecimentos todos que as crianças acabam adquirindo e na escola antes não tinham. 
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Porém, deixou esquecido toda a sistematização, e isso acho que é a razão de todas essas falhas de 
alfabetização que a gente tem hoje, um monte de adultos com essas falhas na hora de escrever, 
dificuldades, erros de ortografia, porque não era visto isto, agora o PNAIC trouxe esse lado, não que 
seja para deixar a diversidade textual, você pode continuar trabalhando com os diversos gêneros , 
mas também  junto você trabalha essa sistematização da alfabetização, você pode voltar em falar de 
sílabas.... 

Entrevistador – Então você acha que o PNAIC propõe uma mescla da teoria tradicional com a 
construtivista? 

Entrevistado – É, a meu ver eu acho que é uma mescla, lógico não é aquela coisa que tinha 
antigamente que você vai copiar dez vezes a mesma palavra, não isso, mas assim de você realmente 
sistematizar, de você silabar pro aluno, você está trabalhando com um “B”, você poder trabalhar 
várias palavras que começam com “B”, trabalhar a questão das sílabas, do “ba”, do “be”, você fazer 
cinquenta vezes o ba, be, bi, bo, bu não é isso, mas você estar chamando a atenção através dos 
jogos, através das brincadeiras, através mesmo de sistematizar um pouquinho na lousa, então eu 
acho que isso é o que o PNAIC traz, que é aquela mescla que os professores que estavam na ativa  
já faziam, mas que não podiam. De tanto você falar assim “não pode, não pode”, chega uma hora que 
parece que você está cometendo um crime, então você vai deixando meio que de lado, e aí com o 
passar dos anos, isso foi realmente deixado... você acaba ali só no texto, no texto, então aquele 
aluno que tem facilidade ele vai de qualquer jeito, ele vai sozinho, a escola é apenas um caminho 
mas ele se vira, agora um aluno que tinha dificuldade ficava muito perdido porque aqueles textos ali 
pra ele sem sistematizar nada, então era difícil.. 

Entrevistador – Então foi um ganho em sua opinião? 

Entrevistado - Eu acho que foi um ganho, foi uma coisa boa que voltou, quando comecei a fazer o 
curso, nossa fiquei muito assim: “Meu Deus do Céu, o que é que estou ouvindo?!” saí de lá brava, 
“não... falaram pra gente a vida inteira que não podia e agora é certo fazer”, mas aí você vai e pensa 
que realmente precisava ter esse resgate, eu acho que pra melhorar o ensino precisa desse resgate. 
Essa questão dos ciclos, das crianças virem mais cedo, também eu acho que foi bom... 

Entrevistador – De entrar no Ensino Fundamental com 6 anos? 

Entrevistado – Isso, começando com 6 eles tem um  tempo maior. Esse ano que eu estou com o 3º 
ano, eu percebo bem assim, tem aquele aluninho que não foi no primeiro, não foi no segundo, mas 
agora ele está indo, lógico que ainda está naquele processo inicial, então é uma criança que vai ainda 
com uma lacuna na aprendizagem num 4º ano ou então você tem a opção de segurar ele mais um 
ano e ele ir melhor.  Eu tenho um aluno que foi retido no ano passado no 3º e esse ano ele está 
comigo, nossa...não é aquela criança que a professora me relatou no começo do ano, porque esse 
ano ele se motivou, ele  está indo e o ano que vem ele tem tudo pra ir bem, preparado para um 4º 
ano, então eu acho que foi alguns ganhos que valeu a pena. 

Entrevistador – Com a reorganização, agora temos três ciclos ao invés de dois. Você acha que essa 
mudança na estrutura foi interessante para o desenvolvimento do aluno? 

Entrevistado – Então, eu acho que sim, por você poder segurar ele no 3º ano, tem criança que não 
adianta, você vai segurar e vai ser aquela criança que... às vezes  não é só o problema da 
aprendizagem, ele tem outros problemas, mas tem criança que não valeu a pena igual este menino 
que eu estou te falando. Eu acho que foi bom, como eu estou sempre na alfabetização, eu não tenho 
muito conhecimento dentro dos outros ciclos, mas no ciclo da alfabetização eu acho que foi bom. 

Entrevistador – Foi bom porque agora não se reprova mais no 5º e pode reprovar no 3º? É isso? 

Entrevistado – Isso, eu acho que no 3º é melhor... no 5º era muito tempo para o aluno chegar, se ele 
tem um problema de alfabetização, lá no 5º vai ser muito difícil para recuperar, o professor no 3º ano 
ainda consegue tirar um tempinho para focar mais naquele aluno que tem mais dificuldades, mas no 
5º ano  você já está muito longe do processo de alfabetização, você tem muitos conteúdos para 
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trabalhar,  então eu acho que prejudica mais, eu acho que quanto antes a gente conseguir  sanar o 
problema , melhor. 

Entrevistador – Você participou da definição dos Direitos de Aprendizagem para o seu ciclo? 

Entrevistado – Não, o de alfabetização já veio pronto desde que o PNAIC foi instituído, já estava lá os 
direitos de aprendizagem, agora o outro ciclo eles estão construindo junto com os professores, mas 
eu não participei. 

Entrevistador – Em relação a avaliação, como era antes e como é agora? O que você pensa sobre as 
mudanças? 

Entrevistado - Eu acho que é assim, a avaliação do professor não mudou tanto no sentido de que a 
gente avalia ali o aluno todos os dias, avalia como ele estava, avalia ele do ponto de vista dele 
mesmo, tem momentos que a gente avalia ele comparando com o grupo,  eu acho que do professor 
não mudou tanto. Agora as avaliações externas, também é uma forma de você estar avaliando agora, 
de você às vezes ver o aluno de uma outra forma.  Nessa avaliação que veio agora pro 3º ano, o 
professor não poderia ler os textos, e a gente acabou percebendo ali que o aluno que  não lê  ainda 
com fluência sentiu muita dificuldade, porque  ele não tinha a fluência de pegar um texto e ler, e tinha  
muitos textos. Agora o aluno que lê com fluência até surpreendeu, porque a gente deixou muito na 
mão deles, o professor tem mania de achar que “ não ... ele  não vai dar conta, deixa eu ler”, aí  teve 
aluno que surpreendeu assim, porque eles conseguiram ler, responder e vieram vários textos. Então 
aí você vê “Poxa tem que dar mais esse tipo de atividade... dar mais autonomia pra ele resolver”,  
então eu acho que dessa parte das avaliações externas mudou um pouquinho, a gente acaba 
preparando avaliações mais do mesmo jeito... parecidas com aquelas que vieram, hoje a gente dá  
mais interpretação de texto, não aquela resposta mais focada sobre o que ele acha no texto, é agora 
uma coisa que ele tem que interpretar e tirar a própria conclusão. 

Entrevistador – E as provas bimestrais? São obrigatórias? 

Entrevistado -  Não é obrigatório, mas geralmente a gente dá pra poder nos situar um pouquinho, 
poder situar os pais, eu acho importante, eu sempre dei no 1º ano para situar  também o aluno. Aqui 
na escola, acontece em um dia, quando é 1º ano eu falo pra eles “... gente, hoje é o dia em que vocês 
vão mostrar aquilo que vocês aprenderam, a professora hoje não sabe nada, só vocês é que vão 
mostrar tudo aquilo que a gente viu”. Então, não fica aquela coisa, aquele terror de prova, mas eles 
sabem que é uma atividade diferente, que aquele dia o amiguinho não pode ajudar, porque no 1º ano 
a gente trabalha muito em dupla, em grupo, então eles sabem que aquele dia é um dia  dele trabalhar 
diferente, sozinho. No ano passado que eu estava com um  1º ano, eles se achavam super 
importantes no dia da prova, é o dia de fazer a prova, mas eu acho  que é sempre um retorno pro 
professor de que o aluno  está conseguindo fazer sozinho, sem ajuda, eu acho importante. 

Entrevistador – Em relação a volta dos boletins, você acha que mudou a natureza da reunião de 
pais? 

Entrevistado – Olha, é assim... eu acho que os pais de hoje nós temos grandes problemas, do modo 
da estruturação das famílias, muitos pais não comparecem, mas eu acho que é sempre válido pra 
aqueles pais  que vem na reunião terem esse retorno, sabendo como que o filho está, eu acho 
importante o boletim, eu acho que não é isso só que vai fazer uma  diferença, o pai ter um boletim, 
mas eu acho que é válido... 

Entrevistador – Mas você vê já alguma diferença? 

Entrevistado – Não deu pra perceber, eu acho que tem coisas que leva tempo pra gente ver se 
realmente deu certo. Tem algumas coisas que você vê de imediato, mas eu acho que na 
aprendizagem as coisas são ao longo do tempo. Pra gente ter um retorno deu certo, você vê que o 
construtivismo ficou anos aí, agora que o pessoal  foi ver que  não era bem assim, algumas coisas 
tinham que mudar, então eu acho que não dá pra você ver de imediato, mas eu acho importante. 
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Entrevistador - Ainda sobre a avaliação, no ciclo interdisciplinar e autoral, os conceitos mudaram para 
notas de 0 a 10. Em sua opinião, você acha que tinha que haver essa mudança no ciclo de 
alfabetização também? 

Entrevistado – Eu acho... porque o conceito é muito amplo, por exemplo quando você dá um “S” pra 
um aluno, tem aluno que é “S”, mas é tão diferente de um outro aluno que também é “S”, eu acho que 
a nota você consegue visualizar melhor que o conceito,  o conceito é muito amplo. Eu até brinco com 
os meus alunos “... ah esse “S” tá magrinho, eu queria um “S” gordinho”, porque assim é diferente, às 
vezes eu tenho um aluno que é “S” mas ele é muito melhor que um outro que eu também coloquei  
um “S”, só que também ele não é um  “NS”. Não são do mesmo nível, são  “S” completamente 
diferentes, acho que deveria ser nota de 0 a 10 desde o  1º ano. 

Entrevistador – Em relação à reprovação, o que mudou no seu ciclo? 

Entrevistado – Bom, no meu ...  quando  instituiu mudou que a reprovação é no 3º ano, como já foi  
uma época na prefeitura, já teve uma época que se reprovava no 3º ano, depois parou de reprovar no 
3º e não tinha mais a questão da retenção. 

Entrevistador – No ciclo autoral, agora há possibilidades de retenção em todos os anos. Você acha 
que seria melhor se fosse assim no ciclo da alfabetização? 

Entrevistado – Não, eu acho que no 3º ano está bom, é o suficiente. Tem criança que precisa desse 
tempo maior entendeu, eu acho que o conteúdo é muito próximo, acho que dá pra ele fazer o 1º ano, 
depois ir para o 2º mesmo carregando algumas dificuldades. 

Entrevistador – Então é possível ter uma continuidade? 

Entrevistado – É possível dar continuidade, agora já nas séries depois é mais complicado, por isso eu 
acho importante a retenção  no 3º. 

Entrevistador – Em relação a implantação da nova proposta, vocês foram consultados? 

Entrevistado – Não, consultados antes não, veio tudo pronto de cima pra baixo. 

Entrevistador – Essa escola tem Regimento Interno? Você sabe? 

Entrevistado – Tem o Regimento, que também foi esse “Mais Educação” que acabou trazendo, a 
escola construiu seu próprio Regimento, mas lógico que eles já mandaram um Regimento e a escola 
podia adequar algumas coisas, nem tudo foi do jeito da escola, algumas coisas já vieram prontas. 
Agora à partir do 4º ano o aluno pode ser suspenso, ser advertido, antes não podia. 

Entrevistador – Isso você acha positivo ou negativo? 

Entrevistado – Eu acho que em alguns momentos é necessário, nem precisa ser pra todos, mas eu 
acho que em alguns casos extremos é necessário sim uma punição. 

Entrevistador – O diário de papel agora foi substituído  pelo SGP. Você acha que o SGP contribuiu ou 
dificultou? 

Entrevistado – É ... olha, num primeiro momento a gente  achou que “ ...nossa é muito confuso”, 
estava muito complicado a primeira forma que eles implantaram, mas foram modificando, adequando 
e hoje já está melhor e a gente também está mais adaptado a fazer. Hoje já facilitou um pouco a 
nossa vida, então já não sinto tanta diferença não de estar registrando no papel ou no SGP. 

Entrevistador – A escola tem estrutura pra esse registro? 
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Entrevistado – Então... esse é o problema, às vezes a gente se depara com o problema do tempo 
dentro da própria escola, eles mandaram os tablet‟s,   mas  nunca funcionam por conta da rede da 
Internet, que nem sempre é possível suprir, por exemplo, hoje nós tínhamos que fechar todas as 
notas e tudo, mas o SGP está travado e a gente não consegue. A coordenadora até ligou lá pra pegar 
informações, porque era pra fechar tudo até o dia 8, só que a gente não está conseguindo, porque 
não vai, não consegue. Então, isso eu acho que precisa melhorar porque é uma rede grande, então 
precisa se ter uma estrutura pra poder atender. 

Entrevistador – A escola continua usando como base do planejamento o Caderno de Orientações 
Curriculares, que foi enviando em 2007,  ou usa outro documento? 

Entrevistado – Não, na alfabetização já veio todas as...perdi a palavra... expectativas de 
aprendizagem, as expectativas não, como é que se chama?(se reportando a Coordenadora), os 
direitos,  na alfabetização a gente segue os Direitos de Aprendizagem e vamos adequando cada 
turma, então não, a gente não está mais usando os Cadernos Curriculares. 

Entrevistador – Você já ouviu falar do Banco de itens, experimentos? 

Entrevistado – Sim, já ouvi falar. Eu não utilizo, não tenho hábito de utilizar, mas eu sei que existe. 

Entrevistador – Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? 

Entrevistado – Então, a lição de casa eu acho que tem momentos que é necessário, mas eu não acho 
que tem que ser aquela coisa rigorosa de todo dia ter lição de casa, eu acho que o importante é ser 
uma lição que vai contribuir para o aprendizado da criança, porque se você dá qualquer coisa, só  pra 
dizer que é lição de casa, eu acho que não é necessário, mas eu acho que em momentos, 
dependendo do que a gente está trabalhando, tem coisas que é interessante que o aluno faça em 
casa. O problema é que nem sempre ele tem o apoio da família pra fazer, e tem criança que tem 
dificuldade e não consegue sozinho, na escola ele também só faz com apoio, então aí fica uma lição 
de casa sem sentido pras crianças. Agora eu acho que é necessário sim, mas não precisa ser essa 
coisa rigorosa de todo dia e nem dar qualquer coisa só pra dizer que é lição de casa, o importante é 
que contribua com aquilo que ele está aprendendo em sala, que vai acrescentar alguma coisa. 

Entrevistador – Então a obrigatoriedade não é positiva no seu ponto de vista?  

Entrevistado – Sim, eu acho que não tem necessidade de ser obrigatório, é uma coisa assim que se 
falou muito quando veio essa nova proposta da lição de casa, os professores, pelo menos de 
Fundamental I, que é o que eu conheço mais, já davam lição de casa, dificilmente um professor 
nunca dava lição de casa. Geralmente a gente costuma fazer sempre uma tarefa, mas aí quando 
implantaram, ficou parecendo que “... nossa, não se dá mais lição de casa”, e não é bem isso, é uma 
coisa que já acontecia. 

Entrevistador – Entendi. Desde que começou essa nova proposta, a rede tem oferecido formação aos 
professores? 

Entrevistado – Sim, eu acho que ainda não é o suficiente, mas melhorou bastante. Nós tínhamos 
quando comecei na prefeitura, tenho 17 anos de Prefeitura, na época que eu ingressei na Prefeitura 
havia muitos cursos, depois deu uma parada, agora tem se oferecido bastantes cursos, lógico que 
nunca é o suficiente. 

Entrevistador – De todas as mudanças propostas do Programa “Mais Educação”, o que você acha 
que causou maior impacto? 

Entrevistado – Num primeiro momento assim? 

Entrevistador – É. 
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Entrevistado – Eu acho que foi o SGP, a implantação desse SGP pra gente, nossa... foi um choque, 
foi assim de um dia pra outro mudou, você tem que se adequar e nem todos os professores tinham 
habilidade com o computador, então eu acho que impactou um pouco e acabou tomando muito tempo 
do professor, o professor ficou muito  ...foi um primeiro ano assim bem estressante, hoje eu acho que 
está mais tranquilo, o SGP também foi adequando, porque no começo eram muitos campos pra 
preencher, eu acho que num primeiro momento foi essa mudança que impactou mais. 

Entrevistador – Você considera a reorganização como um avanço ou um retrocesso na qualidade de 
ensino? 

Entrevistado – Não... eu sempre penso que é um avanço, lógico que tem coisas que vão se 
adequando com o tempo, a gente só vai ter certeza se realmente  é um avanço a longo prazo, porque 
a educação é assim, mas eu quero sempre acreditar que foi um avanço, porque eu acho que teve 
coisas que melhorou e coisas que estão melhorando, e tem coisas que vão melhorar com o tempo, 
mas eu considero um avanço. 

Entrevistador - Há algo que você considera que teve um maior avanço? 

Entrevistado – Eu acho que na alfabetização essa questão da sistematização, de ver a alfabetização 
com um novo olhar, foi um avanço. 

Entrevistador – Teve alguma coisa que você acha que foi retrocesso? 

Entrevistado – Retrocesso.... assim...não, acho que não. 

Entrevistador - Obrigada. 

 

Entrevista Professora Ciclo Interdisciplinar – EMEF B (PCI-2) 

 

Entrevistador - O que você acha que mudou de mais significativo no ciclo interdisciplinar no currículo?  

Entrevistado – No currículo... Então, a gente esta trabalhando com Projeto Gerador, todo ano a gente 
escolhe um tema, antes a gente não trabalhava dessa maneira. O que mudou que vem na mente é 
que o currículo está sempre procurando caminhar em cima do tema gerador, o ano passado foi sobre 
o lixo, reciclagem, meio ambiente, então, a gente está se pautando no tema gerador. 

Entrevistador - Você acha que a estruturação dos ciclos em três ao invés de dois ficou melhor?  

Entrevistado – Eu acho que sim. Fica mais fácil pra trabalhar. 

Entrevistador –  Como se dá a docência compartilhada no 6º ano e o trabalho com projetos no seu 
ciclo? 

Entrevistado – Então, eu mesma já precisei pra complementar a jornada fazer a docência 
compartilhada. E como a minha área é Português e estou designada para a sala de leitura, o que eu 
fazia era conversar com a professora pra saber qual o tema que ela estava trabalhando naquele 
momento, e eu entrava como auxílio, como suporte. Então nessa aula compartilhada eu dava uma 
ênfase diferenciada pra aquele tema com os livros que eu possuo na sala de leitura. 

Entrevistador – Você acha que funcionou? 

Entrevistado – Eu achei que funcionou sim. É uma proposta muito boa. 
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Entrevistador – Você participou da definição dos Direitos de Aprendizagem do Ciclo Interdisciplinar? 

Entrevistado – Não participei. 

Entrevistador – Teve algum representante da escola que participou? 

Entrevistado – Que eu saiba não. Ah... (rumores de fala de outra pessoa que estava na sala) a 
Coordenação participou e professoras das áreas. 

Entrevistador – Teve algum momento de socialização desses... 

Entrevistado - Então, esse aí é a grande falha que a gente tem.  Para os professores que fazem JEIF 
sempre há esse momento, eles multiplicavam as informações no grupo de JEIF, mas nunca atingi 
todo mundo porque tem os professores que não fazem JEIF, esses aí  nunca ficam inteirados dos 
projetos, do que está acontecendo. 

Entrevistador – Entendi. Em relação à avaliação como que era antes e como é agora? 

Entrevistado – Então, a escola adotou um sistema de avaliação semestral.  Tem uma semana de 
avaliação, é produzida uma prova e naquela semana todos aplicam, fora as provas externas que 
vem, essa é uma da escola, em cima do conteúdo trabalhado, da revisão exaustiva. Essa prova é pra 
ter um norte, não tem o intuito de reprovar aluno, nem de nada, mas sempre existiu a cobrança dos 
pais em reunião que se tivesse um material palpável pra eles olharem ali e ver como está o 
andamento do aluno. Então, por isso, os professores resolveram fazer essa prova independente, fora 
as provas externas, fora a avaliação contínua,  todo professor faz a avaliação contínua, que inclui 
lição de casa,  atividades feitas no caderno, participação na aula, comportamento, tudo isso. Além 
das provinhas  que eles podem dar e os exercícios avaliativos, a escola optou por fazer essas duas 
avaliações semestrais no ano, pra mostrar  pro pai um conteúdo palpável, pra ele pegar ali, se ele 
não tem tempo de acompanhar o aluno no caderno, na lição de casa, chega no meio do ano, no dia 
da reunião ele tem aquela prova, material pra ele poder observar,  e os alunos já entraram nessa 
rotina , já se preparam pra fazer essas provas. 

Entrevistador - A volta da presença dos boletins e a mudança dos conceitos para as notas, mudou a 
natureza da reunião de pais. Qual a sua opinião? 

Entrevistado – Então, eu sempre achei conceito NS, S, P muito amplo. Por exemplo, um aluno que, 
acertou metade da prova, que seria nota 5, pra um aluno que acertou 90%  da prova teria um 
conceito P, é uma distância muito grande. Então, achava que com os conceitos a gente acabava 
nivelando todos muito no mesmo patamar. Eu mesma como aluna, me sentiria incomodada. Se eu 
tirei 6,5 tirei “S”, se eu tirei 5 também tirei “S”. Eu acho que também para os pais, muito deles são 
menos escolarizados, entenderem a numeração é mais fácil de que entender o conceito, que ainda 
continua na 1ª série. Eles ainda tem dificuldade de entender, e eu acho que o conceito é muito amplo, 
você não tem o 7,5 , você não tem o quebrado, então eu acho que é mais fácil para os pais 
entenderem e é mais justo. 

Entrevistador – E os pais já tem retribuído, já tem... 

Entrevistado – Sim, os pais entendem melhor. A gente vê nas pesquisas da televisão, não que eu 
concorde plenamente com isso, mas as pessoas, os pais, a maioria deles são favoráveis à retenção. 
Difícil pra eles entender o ciclo, aquele ciclo que tinha o compromisso de tentar recuperar as falhas 
no outro ano, o que eles viam em casa eram crianças que às vezes chegavam no 5º ou 6º ano sem 
estar plenamente alfabetizados. E aí, porque ocorria isso, ocorria porque apesar de ser oferecido a 
recuperação paralela, muitos alunos não têm o compromisso de vir. Aí, você conversa com os pais a 
respeito disso e tem aquelas desculpas “... porque eu não estou em casa, ele dormiu, perdeu a hora”. 
A maioria dos pais trabalha ou muitos deles têm a escolarização baixa, é difícil acompanhar o 
rendimento do aluno. Então, a gente sempre ouviu isso, os pais eram favoráveis à retenção, eles são 
favoráveis, quando eles vêm à Reunião de Pais, acham que o aluno tem que ficar retido. Pode até ser 
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um retrocesso em muitos aspectos, mas os pais são favoráveis tanto a nota numérica quanto à 
retenção. 

Entrevistador – Falando então da retenção, o que mudou de mais significativo no seu ciclo em 
relação à reprovação?  

Entrevistado – Quando a gente iniciou esta conversa, a gente falou que poderia ser franca... 

Entrevistador – Sim, é pra ser. 

Entrevistado – Então, infelizmente a gente trabalha com muitas diversidades na escola. Uma delas é 
que a gente faz uma análise individual do aluno e pensa “Vai ser proveitoso pro aluno essa retenção, 
ou nada vai resolver? Será que ele vai continuar o mesmo? Se ele for retido desta vez, vai ter chance 
de vir e fazer as recuperações e melhorar?”. São vários fatores que são elencados antes de uma 
retenção, cada escola tem particularidades, eu posso dizer daa particularidades que eu vejo aqui 
nessa escola, mas também o que é de particular aqui pode ser que não seja, não sirva pra outras 
escolas, especialmente se forem bairros mais periféricos do que o nosso. O que eu posso dizer dos 
nossos alunos aqui, é que a gente tem evitado a retenção, se não for proveitoso pro aluno, se 
realmente não trouxer benefícios pra ele. Só é feita mesmo a retenção naquele caso que você 
percebe que o aluno fazer novamente todo aquele ano pode resultar em alguma melhora. 

Entrevistador – Então vocês acham que esse aumento de anos de reprovação advindos da nova 
propostas não foi benéfico? 

Entrevistado – Eu acho que foi mais pra atender um clamor da população que vê na retenção uma 
maneira de o aluno melhorar, mas nem sempre isso de fato acontece. 

Entrevistador – Em relação à implantação da reorganização, houve  possibilidade de vocês 
participarem ou veio de forma imposta? 

Entrevistado – Sempre existe um grupo de professores que é chamado para fazer essa formação. No 
caso, eu não fui, então de uma certa forma, pra mim foi imposto, mas não porque foi imposto, mas 
porque eu não participei de grupo de formação. Mas, não achei nada ali que fosse ruim ou que fosse 
de prejuízo pro aluno. Acho que tudo que é feito, é feito na tentativa de melhorar, ouvi que eles tem 
uma pesquisa, tem dados de números de alunos de retenção por idade, as causas possíveis, então 
eu acho que tudo que é feito foi feito com a melhor das intenções de tentar recuperar, de reverter 
esse quadro, ou de melhorar a qualidade do ensino. 

Entrevistador – Mas então houve uma participação de alguns professores na implantação? 

Entrevistado – Sim. Não foi todos porque não dá, a rede é muito grande, então sempre funciona 
dessa maneira, alguns professores são treinados, capacitados, têm o intuito de serem os 
multiplicadores, passar pra gente no momento de horário coletivo de discussão. Nesse horário 
também de coletivo, de JEIF, sempre o papel de Coordenador é colocar a gente a par dessas novas 
mudanças, então foi trabalhado sim, foi conversado sim, foi lido o material. 

Entrevistador -  Em relação ao Regimento, essa escola  tem Regimento? 

Entrevistado – Agora você me pegou. Este ano foi refeito o Regimento? É o mesmo do ano passado? 
(pergunta pra outra pessoa na sala). Foi feito, porque assim, há alguns anos a gente fez o 
Regimento, foi aprovado pelo Conselho, eu tive essa falha na resposta porque eu tive uma licença 
médica, fiquei três meses afastada e estou voltando agora, não sei se foi mexido em  alguma coisa 
ou se foi alterado. 

Entrevistador – Você sabe se ele foi elaborado coletivamente? 
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Entrevistado – Coletivamente, inclusive depois da elaboração, foi aprovado pelo Conselho, que é 
formado pelos pares, professores, alunos, pais e a gente sempre comenta isso que quando a gente 
vai fazer um Regimento Interno, que a gente  até dá risada... que os alunos tem punição mais  severa 
que a gente pode dar. Quando a gente vai elaborar perguntamos “... o que a gente deve fazer nesse 
caso?”, e os pais “... tem que expulsar”, eles são mais severos que nós, mas sim, houve part icipação 
coletiva na formação. 

Entrevistador - Em relação ao planejamento e registro, o diário de papel foi substituído pelo on-line. 
Você acha que o SGP contribuiu para o trabalho? 

Entrevistado – Olha, eu acho que tudo que é novo no começo apresenta muitas falhas. Então, aqui 
no começo foi difícil, o SGP muitas vezes estava congestionado, você não conseguia acessar e tudo 
que é novo cria algumas dificuldades, que depois com o tempo você vai contornando. Eu agora já me 
sinto bem confortável em trabalhar no SGP, mas no começo a gente tem um pouco de resistência em 
tudo que é novo. Por exemplo, quando você começou a digitar no computador, a mexer com o 
computador, você acha que nunca vai conseguir lidar com essa máquina, então eu vi professoras 
aqui que tinha muita resistência achando que “... eu não ganho pra isso”, “não fui capacitada pra 
isso”, mas eu acho que não adianta a gente brigar contra a informatização, não, já bateu na nossa 
porta e depois que você for olhar, acaba minimizando bastante o trabalho, porque tudo o que você 
precisa  consultar na hora já sai, os boletins saem bem feitos, então eu acho que está ajudando sim.  
No começo, a gente teve um pouco de dificuldade, mas eu acho que agora a gente já avançou 
bastante. 

Entrevistador - E esse registro é feito interdisciplinarmente ou é feito por disciplina? 

Entrevistado – Olha, ele é feito interdisciplinarmente nos momentos de reunião quando você está 
preparando o plano anual. Depois eu acredito que ele vai mesmo por disciplina, por exemplo  eu vou 
fazendo os meus registros, particularmente, e aí num momento de horário coletivo a gente troca. 

Entrevistador – A escola continua usando como base de seu planejamento as orientações 
curriculares ou algum outro material? 

Entrevistado – Eu acredito que a base a gente sempre procura não sair muito fora.  A gente tem aí as 
Orientações, mas como te disse, no início a gente sempre procura um tema gerador, algo que possa 
ser útil pra todos até numa questão de cidadania, de ética, então a gente procura moldar de acordo 
com as necessidades do entorno 

Entrevistador – Então, vocês estão unindo os dois, utilizam o caderno de Orientações e usam o tema 
gerador que veio da nova proposta. É isso? 

Entrevistado – Exatamente, que seja mais de encontro com as necessidades que a gente observa 
aqui. 

Entrevistador – Ok. Você concorda com a obrigatoriedade da lição de casa? 

Entrevistado – É...esse é um tema espinhoso.  Quando a gente estudava, a lição de casa era 
obrigatória. Hoje em dia, a gente tem que se flexibilizar porque a sociedade é diferente. Os nossos 
alunos não têm pais alfabetizados, muitos deles não podem acompanhar aquela lição de casa, muitos 
pais trabalham o dia inteiro, e estes alunos ficam soltos na rua. Não estou desmerecendo a 
importância da lição de casa, mas a obrigatoriedade em si é difícil, porque tem esses aspectos 
dessas famílias que são desestruturadas ou que a mãe trabalha o dia inteiro e ela vai chegar à noite 
do trabalho, ela não tem como cobrar aquela tarefa ou às vezes ela não foi alfabetizada, como ela vai 
ler, como ela vai entender pra fazer, então é difícil. Nós tínhamos aqui no ano passado um grupo de 
alunos que saiam daqui, do Fundamental I, e iam para um outro órgão público chamado OSEM , e eu 
de curiosidade perguntei:  “ O que vocês fazem lá nesse período que vocês ficam?”, porque não tem 
ninguém , é aquela criança  que não tem ninguém, “ Ah ...a gente faz a lição de casa”. Então, dessa 
criança você pode cobrar porque ele teve um período orientado por um adulto pra poder cobrar, mas 
não daquela criança  que a gente sabe que fica o dia inteiro na rua, na hora que você passar na rua 
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ele está jogado ali. Então, eu não desmereço, mas acho difícil ser obrigatório a lição de casa, pelo 
perfil das famílias. 

Entrevistador – Dentre as mudanças implantadas com o Programa “Mais Educação”, qual causou um 
maior impacto?  

Entrevistado - Eu acho que o fato de agora ter período integral. Para o ciclo II é a retenção, para o 
ciclo I o fato, a possibilidade da escola integral, porque nos primeiros anos esta escola aceitou o 
compromisso da escola integral e aí a adesão foi grande. Começou com as primeiras séries, são 
comunidades com crianças muito carentes mesmo, então a escola é um espaço múltiplo pra eles, 
não só de conhecimento, é um espaço de acolhimento, é um espaço onde ele faz as refeições com 
qualidade, onde ele tem o transporte pra levá-lo, e no Fundamental II a retenção que repercutiu 
bastante. 

Entrevistador – Você acha que essas mudanças vindas da reorganização foram avanços ou 
retrocessos? 

Entrevistado – Avanços. 

Entrevistador – Você vê algum ponto positivo ou negativo? 

Entrevistado – Vejo. Positivo é que nós professoras pensávamos muito nessa possibilidade da 
retenção, não é que vai resolver o problema, mas de uma certa forma é um mecanismo de troca “se 
você não tirar nota vai reprovar...vamos estudar”, então tem o compromisso. Eu, particularmente 
gosto muito dos projetos autorais, o TCA. Acho muito legal, eu acho bacana  também essa proposta 
da escola integral, eu acho que muita coisa está melhorando sim. 

Entrevistador – E de negativo? Há algo nesta nova proposta? 

Entrevistado – Negativo... eu vou insistir na mesma tecla ... número excessivo de alunos por sala. 
Quando a gente está com número reduzido, você consegue trabalhar melhor, agora, quando você 
está com número grande de alunos, e alunos desinteressados, alunos com necessidades especiais 
que a gente tem que atender também, às vezes a gente tem auxílio pra algumas necessidades 
básicas dele, mas às vezes não tem, tem escola que não tem, mas a maioria eu acho que tem. Eu 
insisto no problema do número de alunos, e eu acho que cada vez mais a família tinha que estar mais 
presente na escola, acompanhar o processo. Eu sei que é difícil para os pais, mas esse negócio de 
por o filho na escola, jogar lá, e a escola que forme, que cuide, eu acho que esse descompromisso 
das famílias é que tem gerado muita indisciplina, que é a grande dificuldade, principalmente no Fund 
II. 

Entrevistador – Muito obrigada. 

 

Entrevista Professora Ciclo Autoral – EMEF B (PCT-2) 

Entrevistador – O que você acha que mudou de mais significativo no ciclo autoral no currículo? 

Entrevistado – No currículo... o que eu achei significativo foi a questão da inserção do TCA , porque 
era algo que não existia até então,  e que agora abre um leque de possibilidades de  estudos  de 
vários temas geradores, com ele é possível tentar fazer o aluno ser criativo, ele ser mais autônomo, 
entendeu? Não só na escolha de temas que ele quer estudar, que ele quer pesquisar, mas nas 
iniciativas mesmo. Antes a gente pedia um trabalho de pesquisa, aí um ia lá escrevia uma coisa, 
outro fazia um desenho, outro fazia uma capa, e agora não, o grupo tem que se mobilizar em prol 
deste tema. Então, isso pra mim foi a grande mudança no currículo, porque de resto não tem muito a 
acrescentar. 
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Entrevistador – Há mais alguma coisa que mudou no currículo? 

Entrevistado – Tá mudando agora a questão dos estudos das temáticas dentro das disciplinas e tudo 
mais, mas é uma coisa bem nova que ainda eu acho que vai começar a acontecer, especificamente 
dentro da Prefeitura, o que mudou na minha opinião, assim de positivo é a questão do TCA. 

Entrevistador – Então, você acha que funciona mesmo essa proposta? 

Entrevistado – Ela funciona, ela é complicada pra se trabalhar, mas ela funciona, a gente viu por meio 
de estudos com os alunos, acompanhamento os alunos dos anos anteriores. Eu peguei no ano 
passado três grupos, por exemplo, e tinha hora que eles tinham que se virar sozinhos, falava pra eles 
“...vocês tem que trazer tal assunto pra discutir no próximo encontro e se não trouxerem, eu não 
tenho como dar assistência pra vocês”. Então, eu jogava a bola na mão do aluno, porque às vezes 
eles vão fazer um trabalho de pesquisa normal que não seja o TCA, por exemplo “...vamos falar 
sobre as mudanças que a Língua sofre ao longo dos anos”, aí eles pesquisam um monte de coisas 
da Internet, copia e cola e pronto, te entrega e faz uma conclusão muito básica, agora não, ele tem 
que lá se envolver com aquele tema. 

Entrevistador – Todos os professores participam? 

Entrevistado – Esse ano sim, o ano passado não. Eles escolhiam os professores pra serem os 
orientadores, tanto é que eu tive três grupos (risos) com temas diversos. 

Entrevistador – Você participou dos direitos de aprendizagem do ciclo autoral? 

Entrevistado – Direitos de aprendizagem...ah... os encontros. Eu só participei o ano passado da 
questão interdisciplinar. Eu fui nesses quatro encontros, foram muito ricos, inclusive as formadoras 
davam espaço, liberdade pra gente levar o que nós já desenvolvemos aqui na escola, achei uma 
troca muito produtiva. 

Entrevistador – E houve abertura na escola pra vocês socializarem o que viram no curso com o 
restante do grupo? 

Entrevistado – Olha... eu passei de uma forma bem resumidinha o que aconteceu num momento de 
JEIF, mas assim, eu não tive todo aquele espaço, muito tempo. Fui lá num dia de JEIF e comentei o 
que aconteceu naquele encontro X, no Y ou no Z. Além disso, não teve outro momento pra eu poder 
trocar experiências. 

Entrevistador – Em relação a avaliação, como era antes e como é agora no ciclo autoral? 

Entrevistado – A avaliação antigamente era diagnóstica e ela continua sendo diagnóstica. Porém, 
agora, eu Marlucia, enxergo a avaliação de uma outra forma, porque antigamente, a gente ia muito só 
pelas produções escritas dos alunos e agora não. Antigamente que eu digo na gestão anterior, agora 
você pode avaliar de outras formas, tanto é que no TCA mesmo não há necessidade de ser só um 
trabalho escrito, o aluno pode optar por uma apresentação de teatro, montar uma apresentação de 
dança, uma coreografia bacana que represente o trabalho que ele fez. Então, isso é legal também, 
porque às vezes o aluno não é muito habilidoso na hora da escrita, mas na hora que ele vai fazer 
uma apresentação ele é excelente, então eu acho que é uma mudança boa, positiva. 

Entrevistador - O que você pensa a respeito da presença dos boletins e da mudança dos conceitos 
para notas? 

Entrevistado – Então, tem horas que o projeto “Mais Educação” contraria um pouquinho isso, porque 
assim, eu gosto da nota, pra mim é mais fácil lidar com a nota, mas ao mesmo tempo a nota é muito 
fria. Quando eu colocava lá um “S” pro aluno, poderia ser aquele aluno que tirou 9, poderia ser aquele 
aluno que tirou 7 ou que tirou 5 de nota, de número, mas ele tinha um conceito  satisfatório, porque 
conseguiu alcançar o objetivo no 1º bimestre dos assuntos abordados.  Já a nota é mais fria, eu acho 
que o número contraria os princípios do projeto “Mais Educação”, teria que voltar ser o P, o S e o NS 
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pra poder casar com toda essa estrutura, com toda essa temática, concepção, abordagem que eles 
trazem agora. Então, eu acho que deu uma contrariada aí nesse sentido, mas tem o lado bom, que o 
aluno também é muito cético, ele vai pelo número “eu sou sete”, então dentro da escala de 0 à 10, o 
“7” é uma nota muito boa. Pra ele entender a nota dele, o número é mais fácil, é mais palpável pra ele 
visualizar “ ah... eu sou sete”.  Agora em relação ao trato com o projeto “Mais Educação”, aí eu acho 
que ficou meio complicado. Então, deu uma misturada na minha cabeça, tem hora que eu falo assim 
“... puxa vida, e agora como vou fazer?”, tanto é que teve alunos que ficaram com nota comigo no 1º 
bimestre, por exemplo , e não ficaram com nota em outras disciplinas, mas eu avaliei outras coisas, 
outras potencialidades, às vezes  não foi tão bom na parte escrita que eu dei, mas às vezes eu 
chamo ali, converso com ele de lado, peço pra ele representar por meio de um desenho, ou 
simplesmente conversando comigo eu dou a nota pra ele, ficou fácil ( fala de outra pessoa “ ...mas os 
pais tinha um apelo pela nota!”) 

Entrevistado – Então, porque é mais fácil entender a nota do que o P, o S ou NS. Você entendeu? 

Entrevistador – Sim. E em relação à reprovação, o que mudou no seu ciclo? 

Entrevistado - Então, já virou um certo trunfo na nossa mão pelo fato de existir a reprovação, falar 
que pode reprovar, não que eu concorde com a reprovação em si em massa, por exemplo, mas às 
vezes há necessidade sim de ter a reprovação de um determinado aluno, não o aluno indisciplinado 
porque é danado, não é isso, é aquela reprovação do aluno que tentou, tentou e eu vejo  que ele 
ainda tem várias lacunas pra serem preenchidas, entendeu? Pra que a gente também possa fazer 
essa reprovação na integra, é necessário um bom argumento, várias provas disso, então assim, o 
tema reprovação é bom pra cabeça do aluno, porque faz eu ter um posicionamento mais firme diante 
dele “... olha , se você não fizer você vai ficar sem nota e no final do ano você pode reprovar”. Mas só 
fica nisso também, porque de uma certa forma, eles ainda não entenderam muito bem essa questão 
da reprovação, porque muitos deles, no ano passado por exemplo, tinham necessidade de serem 
reprovados e foram aprovados em razão de outras coisas. Então, às vezes os diálogos não são 
unânimes, o discurso não bate com a prática, uma coisa contraria a outra. 

Entrevistador – Então, não é tão simples reprovar? 

Entrevistado – Não, não é, não é fácil reprovar. Foi bom nós termos esse lema “olha, eu posso te 
reprovar”, mas até então pra causar um certo medo, uma certa inquietação no aluno “... tenho que 
fazer alguma coisa”, porque até então na outra gestão não se ligava muito, porque ele sabia que se 
garantisse a presença automaticamente passava. É isso. 

Entrevistador - Você acredita que a possibilidade de reprovação em todos os anos, como acontece no 
ciclo autoral, deveria ser implantada nos outros ciclos? 

Entrevistado - Não, eu já não concordo, porque no ciclo de alfabetização por exemplo, eu acho que o 
tempo da criança dos 6 aninhos até pros 10 ou 11 aninhos é diferente, a forma de aprender é 
diferente. Hoje nós temos as crianças com necessidades especiais que estão chegando pra nós, o 
tempo delas também é diferente, mas elas aprendem, elas precisam de um apoio, de um amparo 
maior por parte do professor, da Secretaria Municipal, que nós não temos, professores do CEFAE 
que acompanha essas crianças, orientadores, psicopedagogos que possam vir dar apoio pedagógico, 
aos professores e tudo mais, eu acho que o tempo de aprendizagem dessas crianças é diferente.  Eu 
acho que não pode ter reprovação ano a ano, desde o 1º aninho até o 5º ano eu acho que não. Até o 
3º ano ainda dá pra segurar aprovando e trabalhando coisas diferenciadas, até o 3º ano. Aí, a partir 
do 4º ano muda a linguagem porque eles já estão maiores, acredita-se que eles já estejam 
alfabetizados até então, e aí você vai trabalhar com mais conteúdos disciplinares. Até o 3ºano eu 
acredito que não possa ter mesmo reprovação. 

Entrevistador – Depois tudo bem? 

Entrevistado – Eu acho que sim, mas também não vejo a reprovação como a solução do problema 
das crianças.  Tem às vezes colegas que confundem isso, “... esse menino tem que ser reprovado”, 
mas por traz dessa criança, dessa pessoa, antes de ser aluno, ele é uma pessoa, então você tem 
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todo um histórico dele muito bem documentado, pra saber se reprova ou não. Às vezes você vai 
reprovar uma criança que não tem uma estrutura familiar apropriada, porque hoje as famílias, não 
chamo mais de desestruturação de famílias, eu acho que a formação de famílias são diferentes, tem 
duas mães, tem dois pais, ou só a mãe, ou só o pai, ou avó, entendeu? Então assim... pra se falar de 
reprovação  ano à ano tem que ter um estudo muito bem feito lá traz, não dá para aceitar assim aí de 
uma forma muito tranquila. 

Entrevistador – Você participou da elaboração do Regimento da escola? 

Entrevistado – Sim, porque eu estou aqui desde 2010 (risos) É uma escola nova, ela foi criada em 
2009 e em 2010 eu cheguei aqui. 

Entrevistador – Em relação ao planejamento, você acha que o SGP contribuiu? 

Entrevistado – Bastante, a princípio ele causou vários transtornos em razão do tipo de banda larga 
que não era suficiente para todas as pessoas mexerem no mesmo horário, que é o horário do JEIF. 
Dava muito problema, você tinha que digitar em casa, tinha que arrumar um jeito daquela noite 
aparecer o registro, do conteúdo aparecer, mas com o passar do tempo melhorou. Tudo que é novo 
causa desequilíbrio, desconforto nas pessoas, mas eu acho que ele só veio pra somar. Hoje eu lido 
muito bem com essas questões do SGP e eu prefiro mil vezes tudo digitado do que no papel, a gente 
está querendo falar de uma sociedade melhor, diferente, vamos evitar o acúmulo de papéis...(risos) 
Se a informática, a tecnologia pode nos oferecer coisas melhores, então por que não? Vamos 
aprender, nada é fácil, eu, por exemplo, vivo aprendendo aqui na escola com o Anderson,  com a 
Camila... o que não sei ... tenho que procurar meios de aprender. 

Entrevistador – Você usa o material das Orientações Curriculares ou a Prefeitura mandou outro 
material que os substituiu? 

Entrevistado – A gente continua usando as Orientações Curriculares e também tem coisas do antigo 
Caderno de Apoio, que às vezes eu pego pra trabalhar na sala de aula. O que eu acho que existiu 
antes e foi bom, poderia ter sido aproveitado agora, teria que ser uma soma de coisas, não é assim? 
Na vida a gente não faz isso? Aquilo que foi bom no passado eu trago um pouquinho pro meu 
presente e levo até mesmo pro futuro, e o que não foi bom, eu vou tentar mudar, isso aí na nossa 
vida pessoal, na nossa vida profissional também. Ás vezes o que me entristece é a questão da 
jogada política, que faz muito material bom ser desperdiçado, ser jogado fora e não aproveitado. Uma 
parte do Caderno de Apoio, por exemplo, foi boa, deu pra trabalhar bem, então vamos continuar com 
isso aqui, vamos trazer as novas ideias do Projeto “Mais Educação” e inseri-la aqui juntas, com o 
caderno de apoio. Então devíamos criar, renovar o Caderno de Apoio e não criar outra coisa e 
desmerecer o que foi feito. 

Entrevistador – Em relação à formação, você falou que participou de alguns encontros. Você acha 
que é suficiente essa formação pra se efetivar a nova proposta? 

Entrevistado – Não, acho que teria de ampliar a formação, chamar realmente os professores das 
diversas disciplinas, de todas as disciplinas, ouvi-los, entendeu? Eu acho que o professor também 
tem que começar a mostrar autoria, não só o aluno, o professor também. Dei a sugestão lá para as 
meninas da formação de, por exemplo, quando houvesse outros encontros, que nós pudéssemos 
trocar essas experiências e que isso fosse de certa forma registrado e depois vamos criar um livrinho. 
Não tem essas revistas, “Pátio”, vamos pegar essas práticas nossas, transcrevê-las  e colocar num 
Caderno como sugestão, sequência didática que  você trabalhou e  que deu certo, entendeu... As 
meninas até gostaram, mas eu não sei como é a possibilidade disso acontecer, se existe uma 
possibilidade... 

Entrevistador – O que você acredita que causou maior impacto em relação às mudanças advindas do 
Programa “Mais Educação”? 

Entrevistado – Para o aluno? 
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Entrevistador – Na escola, seja pro aluno, pro professor. 

Entrevistado – Olha, a questão da reprovação causou um grande impacto sim, e até mesmo os TCAs, 
o aluno pensou “E aí, e agora?”, todo mundo foi pego de surpresa. Esse é o terceiro ano que o TCA 
está sendo feito aqui na escola, eu acho que este ano eles estão mais tranquilos em relação ao 
desenvolvimento do trabalho, eles não estão vendo mais o TCA como um monstro. O que causou um 
certo desconforto mesmo foi a questão do TCA e da reprovação para os alunos, e o TCA também 
causou muito desconforto para o professor, porque todo mundo ficou assim “ como é que eu vou 
orientar um aluno a fazer um trabalho de autoria, não estou preparado pra isso”. Todo mundo a 
princípio pensa a mesma coisa, mas depois a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, nós 
estamos aprendendo, só não aprende quem não quer, quem se recusa a aprender, então eu penso 
assim, o que causou mais impacto foi a questão do TCA e também da reprovação, as famílias ficaram 
mais preocupadas também. 

Entrevistador – Para finalizar, você considera a reorganização dos ciclos como avanços ou 
retrocessos? 
Entrevistado - Sempre avanços, eu nunca posso desvalorizar o que está sendo trazido de novo, 
porque sempre no meio de um monte de coisas que eu não gosto, vai ter alguma coisa que eu gosto, 
aí então eu acho que é um avanço principalmente em relação à autoria. E eu acho que não deve se 
tirar a questão do TCA mesmo entrando outra gestão, tem que continuar, porque é justamente disso 
que a gente precisa, foi a pitadinha de sal pra poder a comida  ficar mais saborosa, era o que faltava, 
eu acho. 

Entrevistador – Então você acha que o TCA foi o que a reforma trouxe de mais positivo? 

Entrevistado – Sim, de mais positivo. 

Entrevistador – Teve alguma coisa que foi negativo ou não? 

Entrevistado - A princípio foi a questão do SGP (ruídos de outra pessoa) e a retirada total do Caderno 
de Apoio.  Era um caderno bom, eu tinha minhas crítica em relação a algumas partes, mas ele era 
legal por que eu conseguia trabalhar em Língua Portuguesa gêneros textuais, e dentro desses 
gêneros  eu conseguia retirar todo o conteúdo gramatical também. Outra coisa que eu achei muito 
bacana foi o fato dos alunos terem de fazer uma prova teste, pra depois elaborarem a prova “Mais 
educação”. Eles tiram as atividades e as questões mais difíceis que os alunos tiveram mais 
dificuldade, pra poder elaborar uma nova prova pra ser aplicada em toda a rede , a gente fez aqui ( 
ruídos de outra pessoa “...não foram em todas as escolas, só três da rede”). 

Entrevistado – E a prova “Mais Educação”  está bem mais próxima da realidade de nosso aluno de 
hoje, porque a “Prova SP”, eu achava muito distante da realidade do aluno, tem hora que era fácil 
demais, era chamar o aluno de “ bobinho” e tinha hora que eram coisas assim “...ai meu Deus do céu, 
como os alunos vão conseguir responder isso aqui?”. A prova “Mais Educação” não, ela tá bem 
próxima da realidade do aluno, dos conhecimentos que ele tem, dos conhecimentos prévios que ele 
já traz, dos conhecimentos que a gente aborda aqui com eles na escola. É uma prova que parece que 
eu sentei pra ajudar elaborar, entendeu... A do ano passado, de Língua Portuguesa, eu adorei no 1º 
semestre, bem próxima mesmo da realidade, do que eles sabem, porque é muito fácil pra um 
professor na faculdade, por exemplo, você é uma professora universitária, já fugindo um pouquinho 
aqui (risos), quando você quer ferrar com o aluno, você vai dar uma prova bem difícil com exercícios 
bem transtornantes, que o aluno pensa “... se eu acertei um foi muito”. Se você quer provar que é 
uma boa professora e que o aluno é competente, que conseguiu adquirir conhecimentos, você vai 
cobrar na prova aquilo que você ensinou, se passou um tipo de atividade na sala e passou uma 
questão do ENEM que o aluno nunca viu na vida dele na prova, o que você quer que aconteça? Que 
ele não tire nota, e ele vai dar pra você o mínimo que ele tem, sempre. 

Entrevistador –Muito obrigada. 
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Entrevista coordenadora – EMEF A (CP-1) 
 

Entrevistador – Você acredita que a reorganização curricular implantada pelo “Programa Mais 
Educação” em 2014, causou algum impacto na escola? 

Entrevistado – Positivo ou negativo? 

Entrevistador – Tanto positivo quanto negativo. 

Entrevistado – Sim, causou impacto, porque dividiu o ciclo I ao III em alfabetização, interdisciplinar  e 
autoral. Eu acho causou mais uma divisão, porque era Fund I e Fund II, então você tinha dois blocos. 
Pro de alfabetização, especialmente, eu achei que foi muito bom, porque se concentrou bem a 
questão de material, de uma nova proposta pedagógica, veio acrescentar e o foco ficou muito grande 
na alfabetização. No autoral, também eu acho que eles deram muita visibilidade, colocaram foco. Só 
que o interdisciplinar eu acho que se perdeu. 

Entrevistador – Neste processo? 

Entrevistado – É nesta mudança, então pegaram o começo, porque tem que preparar bem, dar uma 
base pra lá na frente esse aluno produzir e progredir, e o final também com a proposta 
protagonizando o aluno, a questão autoral. Então eles focaram as duas pontas e o interdisciplinar 
nesse meio ficou perdido. Eu sinto isso tanto na questão da proposta pedagógica mesmo... que no 
interdisciplinar até agora ainda não saiu.  

Entrevistado – Quando começou não tinha nada, esse ano até que tem algumas coisas, mas não 
próprias, como no ciclo de alfabetização, é um monte de material...  Então Jéssica, de positivo eu 
acho que foi pra alfabetização e pro autoral, potencializou a questão da aprendizagem dos alunos, eu  
estou vendo  foco e  a gente já vê refletindo isso do primeiro ao terceiro. Nós fizemos a provinha 
Brasil e eles foram super bem, e  sabe, você vê, eles estão evoluindo mesmo, mas essa perca pro 
interdisciplinar eu acho que deixou a desejar. Eles têm que rever isso. 

Entrevistador – Certo... Os coordenadores e professores  foram consultados antes e durante a 
reorganização ou essas mudanças foram impostas de cima pra baixo? 

Entrevistado – Ah, sim... consulta é aquilo...abriu pra todo mundo...tinha documento que estava em 
construção, foi aberto pra consulta pública, foi mandado pras escolas pra estarem sendo discutidos 
mesmo na DRE, na JEIF, só que você sabe...que a discussão é bem literal. A gente discute, discute, 
a gente manda, mas as alterações não acontecem, fica do jeito que eles mandaram, poucas as 
coisas que foram alteradas. 

Entrevistador –Essa discussão foi organizada no próprio PEA, mesmo? 

Entrevistado – Em 2014, deixo ver uma coisa... é  2014, veio o documento, que estava em 
construção, tinha até o carimbo lá no meio do documento, tinha umas cem páginas em construção, 
veio para as escolas, para as CPS. Nós tivemos formação na DRE primeiro, que foi apresentado do 
documento, depois veio por email e a orientação era que nós trabalhássemos este documento no 
PEA, na JEIF, que fizéssemos a consulta com os professores. Lemos tudo e os professores foram 
falando, nós também CPs, até diretores. Eu lembro que teve reunião até pedagógica com a diretora 
presente também. E aí, o que os professores, nós, o que o grupo achava que tivesse que acrescentar 
ou tirar, nós fizemos as anotações, e depois teve outra formação na DRE pra nós levarmos essas 
discussões que aconteceram na escola, o resultado delas, e este material ficou com eles. 

Entrevistador – Entendi. 

Entrevistado – Porque assim... acredito que isso foi na rede toda, de repente o que nós falamos  eu 
não vi contemplado lá, mas pode ser que de outras escolas, ou o que foi geral, eles contemplaram. 
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Entrevistador – Como vocês coordenadoras se dividiram e organizaram as formações e o 
acompanhamento às professoras quando havia apenas dois ciclos e como se organizam agora com 
três? Teve alguma mudança na formação, no acompanhamento dos professores? 

Entrevistado – Então, eu vou falar pela nossa escola, porque além da questão da mudança de ciclo, 
teve mudança de coordenadores. Quando eu entrei aqui em 2013, só tinha eu de Coordenadora, 
então a minha formação era do 1º ao 9º ano. Eu fazia uma formação geral, tanto é que não pegava, 
por exemplo, a alfabetização, a Língua Portuguesa, porque eu pegava o que era geral à todos, então 
ficava mais naquela formação mesmo de teoria,  então em 2013 foi bem difícil, foi o1º ano que eu 
estava aqui. Quando chegou em 2014 veio outra coordenadora, e como estávamos em duas, nós 
dividimos, eu ficava com o Fund II  e ela ficava com o Fund I. Só que nós não separamos a JEIF, ela 
continuou sendo junta, só que nós preparávamos a formação do Fund I e a formação do Fund II, mas 
a Clarinda se dedicava mais ao Fund I, e eu mais ao Fund II, mas nós fazíamos no mesmo espaço. 
Então dividíamos em grupos, ia conversando, eu assessorava o Fund II e ela o Fund I em 2014. Em 
2015, o ano passado, veio outra coordenadora e a mudança de ciclo veio efetivamente, porque em 
2014 ainda estava sendo discutido, não estava fechado que seria ciclo. Em 2015 já estava bem 
estruturado e já estava por ciclo.  Então eu e a outra CP fizemos a divisão de novo, eu fiquei com o 1º 
ao 5º e a Ana do 6º ao 9º. Então, quer dizer, uma parte do Interdisciplinar ficou comigo que são os 4º 
anos, e os 5º e 6º com a Ana. 

Entrevistador - Mas ou menos na antiga formação do Fund I e Fund II? 

Entrevistado – Isso mesmo. 

Entrevistador – Entendi.  A escola possui Regimento Interno? 

Entrevistado – Possui. 

Entrevistador - E como que ele foi elaborado? 

Entrevistado – Bom, nós mexemos no Regimento em 2015. Reformular completamente foi em 2014. 
Nós pegamos o Regimento e nesse ano o assunto do PEA durante um semestre foi a reformulação 
do regimento. Então assim, o que tinha aqui eu acho que era muito antigo, e aí conversei com a 
equipe, a gente decidiu reformular do início ao fim. Então, pegamos as portarias que saíram, as 
orientações do SME, etc e fizemos um regimento novo. Com a consulta com os professores e alunos, 
só os alunos maiores, os do nono, nós fizemos um outro Regimento. Quando chegou em 2015, como 
era um Regimento novo, demorou um semestre pra ficar pronto, nós não fizemos quase alteração,  
alguma  coisinha que a gente viu que nós colocamos e que não tinha dado certo, fizemos os ajustes, 
mas em 2016  não mexemos no Regimento. Mas a escola tem sim. 

Entrevistador – Em relação à avaliação enquanto processo. Como era antes e como é agora? O que 
você pensa sobre as mudanças? Como os professores reagiram? 

Entrevistado – Olha... aí também tem diferença de acordo com o ciclo. Quando veio esta questão de 
avaliação em processo, foi um choque. Eu percebia muita resistência, eu lembro que foi em 2014, 
final de 2014. Estava saindo aqueles livrinhos da Prefeitura com as notas técnicas, ía ter uma 
alteração na questão da avaliação, os professores não aceitavam, principalmente os de Fundamental 
II. Até hoje ainda tem muita discussão sobre essa questão da avaliação em processo, o que é a 
avaliação, o que mudou, e ainda se tem muita concepção daquela avaliação classificatória mesmo, 
às vezes punitiva. Mas eu percebo que de 2014 pra cá, melhorou bastante, mas ainda está em 
processo, tem professor que ainda não aceita, principalmente os de Fund II. 

Entrevistador – Os professores de fund II são mais resistentes? 

Entrevistado – São bem mais resistentes. Na questão de concepção mesmo, parece que a coisa está 
tão arraigada que é difícil. Quando chegaram as notas técnicas que falam de avaliação, o 
coordenador quando vai falar tem uma justificativa, eu acho que apoiou muito, e mesmo quando se 
tem resistência você tem um argumento mais forte do que “... vamos fazer isso porque eu quero”. 
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Entrevistador – Tem um documento. 

Entrevistado – Isso. Você tem alguma coisa que está sustentando o que você está falando. Com o 
Fund I, como vai do 1º ao 5ª, a alfabetização, interdisciplinar, eu também percebo nos professores 
que elas têm uma consciência, também eu acho que é porque são polivalentes, acompanham, eu 
acho que a avaliação acaba se tornando mais clara. Eu percebo que elas observam mais essa 
questão do processo, a questão da avaliação global, não só a nota. Com os professores dos menores 
é bem mais tranqüilo, funciona mais. 

Entrevistador – A volta da presença de boletins e essa mudança dos conceitos para notas de 0 à 10, 
mudou a natureza da reunião de pais? Em sua percepção como os pais reagiram à essas mudanças? 
E os professores? 

Entrevistado – Eu acho que isso foi mais no primeiro ano em 2014, quando mudou, agora já pra eles 
é normal. Pros 1ºs e 2ºs continuam NS, S e P, pra alfabetização continua igual, é à partir do 
Interdisciplinar que mudou pra notas. Além disso, veio a questão da reprovação, podia reprovar no 
final do 1º ciclo, que é no 3º ano e a partir do 2º ciclo, 6ª, 7º, 8º e 9º reprovam. Antes não se 
reprovava nesses anos, era só nos anos finais, no 5º e 9º.  Isso causou um choque nos pais de 
cobrar mais o filho, de ter medo que o filho venha reprovar, e nos professores não no sentido 
negativo, mais no emponderamento mesmo. Não foi realmente negativo, eles diziam “... agora vai ter 
retenção, se o aluno não aprender ele vai ser reprovado”. Mas chegou ao final do ano e acabou não 
sendo assim, o supervisor veio conversar com o coordenador, e se tiver muita retenção ele vai vir e 
não vai aceitar e a gente vai ter que se virar... de uma certa forma a reprovação é só no papel.  
Então, pelo que percebi assim em 2014, causou impacto tanto do lado dos pais, temendo a 
reprovação dos filhos, falando “...vou pegar mais firme,  porque agora é sério”, quanto do lado dos 
professores, que trabalharam até mais motivados, porque falavam “...então agora se o aluno não 
aprender vai ser retido, ele vai levar mais à sério”. Mas chegou ao final de 2014 isso não aconteceu 
bem desse jeito, e eu acho que desmotivou. Os pais perceberam que não era isso, e os professores 
perceberam que também não tinham esse poder de .... poder no sentido positivo e não pejorativo de 
reprovar se o aluno não atingisse os objetivos pra aquele  ano, então voltou a mesma coisa. 

Entrevistador - Tem alguma discussão a respeito da reprovação com os professores? 

Entrevistado – Olha... eu acho que essa discussão é mais enfática com os professores dos maiores. 
Com os menores, o que acontece é a reprovação nos 3ºs anos, no final do ciclo tem sim. E fica difícil, 
mas eu acho que as professoras tem clareza a respeito disso, igual vai, do ano passado pra cá, eu 
acho no terceiro ano seis alunos foram reprovados, dois ou três por sala entre seis e nove. E pras 
professoras, pra nós retermos esses alunos, acho que foi um semestre de discussão.  No segundo 
semestre, depois que nós voltamos do recesso já começou o processo de avaliar, de acompanhar, 
pra ver se no final do ano nós reteríamos ou não, então teve bastante... um semestre mesmo de 
discussão, tanto entre nós professores e coordenação, quanto com os pais também, pensando o que 
que daria pra gente fazer naquele semestre pra ver se conseguia, se nós iriamos conseguir evitar  
que aqueles alunos que já previsivelmente seriam retidos. Tanto que desses nove, acho que eram 
três por sala, dois depois dessa discussão a gente decidiu que não iria reter. Acho que foi dois por 
sala. Em julho a gente falou “... estes estão na lista de quem vamos reter”, só que daí o que a gente 
pode fazer, encaminhamentos, recuperação paralela, o que a gente vai fazer na sala etc. Então 
conversando com as professoras e elas trazendo a visão delas, eu confio plenamente nas colocações 
delas, aí a  gente acabou deixando dois por sala. 

Entrevistador - A escola continua usando como base de seu planejamento o Caderno de Orientações 
Curriculares enviado na gestão anterior? 

Entrevistado- Você sabe que foi abolido esse ano? Eles tiraram até do site da Prefeitura, a sorte é 
que muitos desses materiais eu acabei fazendo downloads, fazendo uma pastinha porque muitos 
deles saíram. Então, a orientação da DRE é que nós não usemos este ano mesmo, no começo do 
ano nas nossas formações já foi falado, mas a gente observa que é um pouco de política, que o que 
é da outra gestão não pode estar aqui no meio. Teoricamente não é utilizado, até porque a Prefeitura 
aconselhou a não usar, mas os professores usam como base. 
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Entrevistador – Não tem nada que veio para substituir ele? 

 Entrevistado- Então, pensando na alfabetização, aí entra a questão interdisciplinar. Nós temos o 
PNAIC temos.... não são chamadas expectativas de aprendizagem, os direitos da aprendizagem. 
Então do 1º ao 3º está redondinho, você pega o material, você tem lá os direitos da aprendizagem 
divididos, vamos supor em todos os primeiros anos, eles usam três siglas: é o Introduzir, o segundo 
não lembro e o terceiro Consolidar. Então vai, de repente tem uma habilidade no 1º ano que é só 
Introduzir, no segundo...não vou lembrar agora, e no terceiro Consolidar (interrupção) Então, no ciclo 
da alfabetização tá resolvido porque nós temos aonde nos apoiar pra fazer o planejamento. Quando 
chega no Interdisciplinar, nós tínhamos as Orientações Curriculares e esse livro vinho  que eles 
mandaram  há dois anos atrás, não me lembro o nome,  mas a gente tem um exemplar aqui. É esse 
aqui “Interfaces Curriculares”, eles dão um direcionamento, então nós fazemos a partir disso, e o 
Interfaces também saiu, mas nós continuamos usando, por que se  não, da onde que vai tirar?, não 
tem material ainda. Agora que estamos fazendo curso de coordenadores e representantes de 
professores também, pensando na elaboração mesmo dessas expectativas de aprendizagem no ciclo 
interdisciplinar. Saiu um material muito bom, há uns dois meses quando nós começamos a fazer o 
curso, só que a gente não se apropriou dele, então nós continuamos usando o anterior. 

Entrevistador - O diário de papel foi substituído pelo on-line, pelo SGP. Você considera que a 
implantação do SGP facilitou ou contribuiu para o processo de registro e análise das informações 
pedagógicas? 

Entrevistado –Sim,  eu acho que ele é bem mais completo que o diário de classe.  Se você me 
perguntasse há dois anos eu responderia que não. Mas, agora eu te respondo que sim, porque te dá 
uma visão muito global, e assim no SGP conforme eles foram mudando, atualizando, aperfeiçoando, 
até das avaliações externas, tudo, e os links que eles colocam você consegue ver as notas, você 
consegue ver no geral o planejamento, vê os gráficos, então você tem uma visão mesmo, você 
projeta aquilo, você consegue ver o que evoluiu, o que não. Eu acho que tá muito mais completo que 
o diário, com certeza. 

Entrevistador – E o registro nele é feito interdisciplinarmente, como propõe a rede, ou é separado por 
disciplina? 

Entrevistado - Cada um digita o seu, só que você tem a visão global mesmo dos professores. O 
planejamento é um só, vamos supor no ciclo de alfabetização é feito em conjunto e um digita, mas 
todos têm acesso e se alguém tentar mudar tem que ter a permissão, tipo e aparece assim “... A 
Jéssica alterou isso em tal data”,  e aparece pra todo mundo.  

Entrevistador – Então, elas acabam fazendo planejamento coletivamente , mesmo?  

Entrevistado – É... porque só um que vai lá digitar e fica pra todos. Direciona mesmo, direciona 
coletivamente. Hoje em dia, o SGP está ótimo, claro que tem que continuar melhorando, mas como 
registro melhorou bastante. 

Entrevistador – Como os professores reagiram na implantação desta nova proposta e tem reagido 
agora que ela está em desenvolvimento? Houve alguma resistência? 

Entrevistado - Eu acho assim... todo começo é novo e o novo ele assusta, claro, tiveram as 
resistências, algumas coletivas, por exemplo em relação ao SGP. O primeiro ano foi terrível, foi um 
ano assim muito difícil porque era novo.  A divisão de ciclos, o que eu percebo, não sei se é uma 
coisa da escola ou da rede, eu acho que segmenta um pouco o trabalho. Já era segmentado com 
dois, tem todo um lado bom pelas coisas que eu te coloquei, mas talvez  pode ser um ajuste de 
escola, não sei se é isso que está acontecendo na rede, mas quando é dois você já tem Fund I e 
Fund II, quando tem três, eu acho que a divisão fica maior. Eu sinto isso no trabalho mesmo, eu não 
sei se às vezes é do professor que não conseguiu se apropriar também dessa questão dos ciclos. A 
escola não deve ser dividida, é uma só, o trabalho é um só, porque assim... está dividido em ciclo, 
mas um é interligado ao outro, um é continuação do outro. Eu acho que pro grupo ainda não... 
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 Entrevistador – Quanto mais ciclos, mais segmentado o trabalho? 

Entrevistado - Eu acho que é... pelo menos eu digo que é aqui, a minha experiência é essa, não sei 
se lá fora está acontecendo dessa forma, mas eu acho que pode ser evitado. A gente tem que cuidar 
da concepção, mas é tudo questão de conversa, de trabalho, processo, são ajustes. Não pode 
acontecer de uma hora pra outra, mas eu sinto essa segmentação, a gente tenta mudar.... se nós 
chegarmos com essa proposta  de trabalho  e todo mundo perceber no trabalho mesmo, que todo 
mundo tem que trabalhar junto em prol dos alunos, que alfabetização é continuação, interdisciplinar é 
continuação da alfabetização, autoral é continuação da interdisciplinar, não se fala tanto de um 
currículo integrador? Se na própria EMEF não está ainda claro isso, fica difícil, precisa ajustar, mas é 
um processo.  

Entrevistador – E para gente finalizar, você considera as mudanças vindas da reorganização como 
avanços ou retrocessos em relação à qualidade de ensino da rede? O que você acha que é positivo e 
negativo no seu ponto de vista nesta proposta? 

Entrevistado - Enquanto processo, enquanto proposta eu acho que é um grande avanço. Só que 
muitas vezes a proposta é uma e na realidade não é exatamente o que acontece. A forma como 
acontece não é 100% da proposta.  A proposta no papel é de uma escola idealizada, e a gente no dia 
a dia sabe que ajustes são sempre necessários. Se eu olhar a proposta, é maravilhosa, é um avanço 
pra educação, um avanço pra vida desses alunos. Acho muito boa, mas quando nós vamos aplicar na 
realidade tem os entraves, tem os lados negativos, igual que eu te falei desta questão que eu acho 
muito segmentado ainda.  Talvez alguns ajustes na proposta, talvez a proposta mesmo que está 
levando a isso, ajustes na proposta pra diminuir ou mesmo encerrar o trabalho tão dividido, um lado 
bem negativo é essa questão mesmo. 

Entrevistador – Muito obrigada. 

 

 

Entrevista coordenadora – EMEF A (CP-2) 

 

Entrevistador – Você acredita que a reorganização curricular advinda do “Programa Mais Educação”, 
causou algum impacto na escola? 

Entrevistado – Olha... eu acredito que sim, vários itens da reorganização impactaram sim, porém 
alguns de forma positiva, outros, não digo de forma negativa, não como eu esperava, não como está 
proposto no papel. 

Entrevistador – O que você pode citar que você acha que... 

Entrevistado – que mais impactou? 

Entrevistador – É 

Entrevistado – Bom, eu acho que uma coisa muito boa foi a docência compartilhada, pensando na 
transição do ciclo I para o ciclo II, é uma proposta muito boa, então você ter esse profissional do ciclo 
I acompanhando lá no ciclo II esses alunos, é muito bom. Os alunos cobram inclusive no 7º ano, eles 
dizem “ahh...o professor não vai estar?” A gente sente muito essa diferença, parece que no 7º ano 
eles ficaram meio que soltos no oceano, então eles sentiram, a gente sente, no Conselho saiu isso, 
então eu acho que a docência compartilhada foi um impacto muito bom, foi uma medida, uma ideia 
muito boa, eu acho que foi um ponto positivo na reorganização. 
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Entrevistador – Legal.  Vocês coordenadores e os professores foram consultados antes e durante a 
implementação dessa proposta? 

Entrevistado – Não. 

Entrevistador – Veio tudo de cima pra baixo? 

Entrevistado – Veio, eu pelo menos não fui, não sei se outros colegas foram, desconheço. 

Entrevistador – Antes, vocês coordenadores, geralmente se dividiam nas formações em Fundamental 
I e Fundamental II, agora que são três ciclos, como  organizam as formações na escola? 

Entrevistado – Então, na verdade assim, isso é um ponto ruim da organização ainda, porque aqui na 
escola mesmo, ainda existe esta divisão de ciclo I, ciclo II, tanto que no trabalho da coordenação, 
como dos professores, não existe o ciclo interdisciplinar, é quebrado aí, não existe essa ideia de ciclo, 
em tudo, porque as formações que vem (interrupção).  

Entrevistado - Eu perdi a sequencia... 

Entrevistador – Você estava falando sobre os ciclos, que na verdade não há essa continuidade 
mesmo... 

Entrevistado – É na verdade assim, é até meio contraditório, porque ao mesmo tempo que a docência 
compartilhada vem favorecer essa perspectiva de trabalho em ciclo e a transição do ciclo I para o 
ciclo II, ao mesmo tempo o trabalho efetivo de ciclo não existe, partindo da questão da formação na 
DRE.  Então, quando eles convocam pra formação, pedem geralmente um coordenador que 
acompanha o ciclo de alfabetização e intermediário, eles pedem só um, sendo que os dois 
acompanham. Então até lá fica ciclo I e ciclo II. 

Entrevistador – Continua a mesma nomenclatura? 

Entrevistado – Não, a nomenclatura mudou, “ciclos”, mas a prática, a concepção , isso (ênfase)  
ainda não se mexeu, existe esta ruptura, ciclo I, ciclo II, entendeu. Outro exemplo é na própria 
docência compartilhada, que eu acho que é um ponto muito positivo, mas o que tem de negativo nela 
é ... vamos pegar a Portaria  da questão do professor participar ou não do coletivo, isso é optativo, 
agora se você quer fazer um trabalho interdisciplinar que é uma das propostas da reorganização, se 
você quer fazer uma ponte entre a docência compartilhada e os professores do Fundamental I e 
Fundamental II, para que não haja essa ruptura na transição, se você tem tudo isso, e muito mais, 
como é que você não coloca todo mundo pra fazer horário coletivo? Assim você não garante que o 
grupo todo esteja lá, porque não é trabalho coletivo. Você não precisa desse coletivo pra isso? E aí 
você não mexe numa Portaria, coisa que o Estado já fez há anos, ele garante que todos participem, 
pelo menos lá duas horas por semana, sei lá... que você tenha um coletivo pra trabalhar,  a Prefeitura 
não... Então, ela coloca uma medida, ela avança num ponto que é a docência compartilhada, mas ela 
não garante legalmente que essa pessoa que pega a docência compartilhada participe do coletivo e 
que planeje junto com esse professor do ciclo II, então na verdade entra lá na sala e aí não 
planejaram antes, como é que fica isto? Então, isso também é uma coisa que está mexendo... 

Entrevistador – Entendi. Na verdade no horário coletivo os professores têm a oportunidade de 
planejar coletivamente, e quando alguns participam e outros não, não há outro momento pra eles 
poderem planejar juntos. É isso? 

Entrevistado – Isso. Aqui na verdade, a gente tem a sorte da professora de docência compartilhada 
estar no horário coletivo, então tudo bem, beleza, mas isso não existe na rede. Eu conheço escolas 
que não, esse professor não faz coletivo, e mesmo que pensem em fazer o planejamento em outros 
momentos, como o HI, não existe na legislação garantia de que pelo menos em um HI esse professor 
sente com o outro, não tá lá, o HI dos dois não determinam o espaço que esses dois professores que 
entram juntos sentem fora da sala de aula para conversar, não existe legalmente essa garantia, 
existe os arranjos nas escolas, mas de arranjos a educação não se faz... Então, acho que essa é a 
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grande falha, que ninguém olhou, em minha opinião, uma coisa que é tão boa acaba se perdendo um 
pouco. Essa questão do Fundamental I  e do Fundamental II, de separação ainda é muito forte, na 
questão do currículo integrador a gente tem bons exemplos aqui na escola, mas não é a maioria, 
então vou te citar um exemplo, o trabalho do pessoal de Língua Portuguesa é muito bacana no 
currículo integrador do ciclo I pro ciclo II, mas não ocorre nas outras áreas,  a reescrita de texto, elas 
dão continuidade a esse tipo de trabalho, uma coisa que é muito forte no ciclo I, elas estão dando 
continuidade a isso, então elas elaboram livrinhos com eles, elas elaboram panfletos dentro dessa 
questão e os alunos já estão acostumados a fazer isso, e agora elas estão pegando gêneros,  com 
dificuldades maiores e estão dando continuidade  a esse trabalho. Então não há uma ruptura 
curricular, ao contrário, há uma integração curricular, mas você não vê isso nas outras disciplinas, e 
isso se dá talvez pela docência compartilhada apesar de não ter essa garantia de sentar juntos, 
acredito eu, ou é como elas já me disseram “eu já fiz muitos cursos, eu vi isso em cursos”, mas isso 
não existe uma garantia na legislação, não existe um trabalho preocupado com isso. 

Entrevistador – É mais uma iniciativa delas? 

Entrevistado- Sim, delas, então a reorganização não previu isso, fala-se muito da integração 
curricular do Infantil pro Fundamental, e do Fundamental I pro Fundamental II ninguém fala, não 
precisa ter? Não é organização em ciclos? Você não vê formação em relação a isso, você não vê 
ninguém falando disso, eu observo porque eu trabalho, estou te falando essas coisas que eu tenho 
observado, mas não existe uma política pública pra isso, então eu acho que o grande tiro no pé da 
questão do ciclo interdisciplinar é essa. Temos outros ganhos, por exemplo, no ciclo autoral a 
questão do TCA eu julgo como avanço, eu acho muito bacana essa iniciativa, esses meninos estão 
escrevendo, estão fazendo trabalhos maravilhosos, mas eu faço uma critica, alguns professores 
estão envolvidos nisso, não a escola toda, a escola como um todo ainda, ainda você não consegue, a 
própria formação não se voltou pra isso. Existe formação pro CP em que falam um pouco do TCA, 
falam que a escola inteira tem que participar, mas e a ação formativa pra escola inteira participar em 
termos de TCA? O próprio CP parece que caiu de paraquedas, a impressão que se teve foi “... eu 
lanço a ideia e deixo as escolas se virarem”, eu sei porque estava no primeiro ano quando isso 
aconteceu, você ia nas formações, perguntava, as pessoas não  sabiam te responder ou te 
enrolavam e não te davam as respostas, supervisor não sabia te orientar, então foi jogado, aí as 
escolas fizeram, começou dar certo “... ah olha que lindo”, aí começou a mostrar  o que as escolas 
faziam de certo, então não houve uma formação. Você não recebeu nada “... ah é autoria”, espera aí, 
autoria pra mim não é isso, autoria, autonomia, protagonismo, maravilha, só que não é assim,  pra 
você fazer um bolo, você tem que ter  os ingredientes, você tem que ter elementos ali, você tem que 
ter umas aulas práticas, você tem que estudar, entender bem o que é aquilo, ter bons modelos não 
pra copiar mas te inspirar pra construir outros, como que você escreve bons textos? Não é lendo 
outros? Agora, como se cria bons TCAs? Então, o pessoal tirou leite de pedra.... 

Entrevistador – E alguns ficaram mais sobrecarregados do que outros, professores mais 
sobrecarregados do que outros, porque não houve formação para toda equipe? 

Entrevistado – Com certeza, ainda é, melhorou muito, do primeiro ano pra cá melhorou, o pessoal foi 
entendendo, foi ajudando, mas ainda não acho que é um trabalho onde todos se comprometam, onde 
há dedo de todos. Aqui mesmo na escola, muita gente faz um trabalho muito bom, e outros não 
fazem nada e criticam a apresentação do final do ano e o trabalho do colega e dos alunos, fácil né!? 
Isso acontece aqui mesmo na escola e não era pra acontecer, não era um trabalho coletivo, não é 
todo mundo? Então assim, que cobranças este supervisor vem fazer? Uma visita? Que cobranças 
neste sentido? Nenhuma, o Coordenador também fica lá... se vire.. que apoio existe neste trabalho? 
Nenhum. Então, são propostas muito boas, porém sem apoio. 

Entrevistador – Entendi. Continuando, a escola tem Regimento Interno? 

Entrevistado – Tem. 

Entrevistador – Esse Regimento foi construído coletivamente? 

Entrevistado – Então, eu não sei te dizer isso porque eu entrei no ano passado, e no ano passado já 
tinha esse Regimento, que foi construído no ano anterior de eu entrar, aprovado inclusive e vigora o 
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mesmo Regimento, então eu não sei te informar como foi a construção desse Regimento, não sei te 
dar essa informação. 

Entrevistador – Não tem problema. Em relação à avaliação, o que mudou com essa reforma? Como 
era antes e como é agora, como os professores tem reagido a essas mudanças? 

Entrevistado – Eu acho que assim, no Fundamental II eu não vejo muita mudança, pelo menos aqui 
na escola, nesse aspecto eu acho que é um item que precisa ser muito  trabalhado ainda, é uma 
demanda (interrupção)... 

Entrevistador – A gente estava falando da avaliação... 

Entrevistado - Eu acho que a avaliação é... a proposta  é boa, não é nova na verdade, porque a 
avalição formativa, somativa em prol do aluno, pra tomadas de decisões,  replanejamento, não é uma 
coisa nova, mas assim, ainda tem muito que caminhar. Ao meu ver ainda está muito cru, 
simplesmente mudar pra número não é....tem que mexer em concepção e mexer em concepção dá 
trabalho, envolve formação,  aí cai naquilo que eu estava falando, o trabalho do CP é algo muito 
complexo, o CP realmente tem condições de executar esse  papel formativo? Ele não tem, como é 
que você cobra mudança na avaliação, se esse cara que está lá dentro, sendo principal responsável 
pela formação, não tem condições de trabalhar e de fazer realmente uma formação, de estudar? Ele 
não consegue estudar dentro da escola, como que ele leva isso para o horário coletivo, como que ele 
pensa numa parte formativa boa? 

Entrevistador - Aí a avaliação formativa vai ficando só no papel mesmo, não acontece na prática, é 
isso? 

Entrevistado – Exatamente, ela fica no papel e ela não acontece na prática, aliás não só a avaliação 
formativa, tudo que você quer inovar dentro da escola passa pela formação, a formação dentro da 
escola,  a formação fora oferecida pela DRE, que ajuda muito, os cursos que os seus professores vão 
fazendo por aí, eles trazem experiência, troca, enfim, essa troca, esse trabalho, quem mexe com 
formação é o CP, se ele não consegue fazer isso, como que quer que realmente as coisas saiam do 
papel e aconteçam? Então tá vendo que o vespeiro esbarra no outro. 

Entrevistador- Essa questão da imposição de provas bimestrais com a reforma, como os professores 
reagiram em relação a isso? 

Entrevistado – Eu acho que assim, a questão dos dois instrumentos avaliativos sejam eles mais 
formais ou não, sempre existiu, então, por exemplo, posso dar a prova e a minha avaliação da sala 
de aula,  é... isso sempre existiu, está em legislação maiores, então eu não vejo os professores 
reclamando dessa questão avaliativa bimestral, enfim isso já é uma prática. Agora as questões das  
avaliações externas, eu acho que... eu não sou contra e acredito que os professores também não, só 
que assim, a devolutiva disso, a maneira como isso volta, o que se faz com esses dados,  eu acho 
que aí precisa investir maior atenção, tanto a SME como a DRE. Eu fui em uma, apenas uma reunião 
de avaliação este ano, e foi assim pro pessoal da SME dizer que não ia contratar mais nenhuma firma 
para fazer esse tipo de avaliação, que seria construída pela DRE. Acho ótimo e foi construído, foi 
aplicado, foi corrigido, e então vira que meio como uma avaliação classificatória ou uma avaliação 
que se está se usando os dados, na SME, DRE,  mas e aqui? Então.... 

Entrevistador – Não volta pra escola? 

Entrevistado - Tem que voltar, e não só voltar como dados, tem que voltar como repertório pra 
estudar isso, pra que esses dados realmente ajudem na tomada de decisão na transformação da 
prática do professor e na escola, e eu não sinto isso, infelizmente essa parte não sinto. 

Entrevistador – Certo. E a volta da presença dos boletins e as mudanças dos conceitos para notas, 
como os pais e os professores tem reagido? Eles são a favor do boletim? Como eles tem visto isto? 
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Entrevistado - Eu acho que ter um boletim é bom, não vejo os pais reclamando pelo fato de ter 
boletim, pelo contrário, também não vi nenhuma queixa de professor pelo fato de ter o boletim, digitar 
nota, acho que não é uma coisa também tão nova, porque antes não se fazia no sistema, mas muitas 
escolas já trabalhavam com boletins ou passado a mão ou até digitado, enfim é uma prática que já 
existia. Na verdade já existia, mas de forma informal, não vejo isso como algo ruim o pai levar um 
boletim, o pai é leigo, então ele precisa daquilo pra estar se norteando, pra estar entendendo um 
pouco se o menino está indo bem ou não está.  Só penso que há um problema, o SGP, uma das 
propostas do SGP é a transparência, é que o pai pudesse acompanhar e que todos pudessem 
acompanhar, não vejo isso, por exemplo, há vários pais, acho que posso dizer 90%, talvez 99% dos 
pais daqui, nunca vi um pai acessando o boletim, vindo me perguntar “... acessei o boletim do meu 
filho e vi isso,  vi tal conteúdo ou vi tal nota”, nunca atendi um pai assim, então não foi feito um 
trabalho pra que esses pais entendam como acessam, que podem acessar,  que podem acompanhar 
a vida do filho... não existe isso, desconheço, e então esse é um item que acho que ficou devendo. 

Entrevistador - Então essa transparência na verdade está só no papel? 

Entrevistado – Pra mim está, nunca recebi visita de nenhum supervisor que tenha acessado o SGP 
da escola e que viesse fazer algum questionamento ou alguma sugestão, então desconheço, se há 
desconheço,  e não era a intenção que a supervisora acessasse? Que a SME, que o  pai, que todo 
mundo acessasse? Então é isso, a preocupação do acesso....e digo, eu também não acesso, eu 
acesso nos finais do bimestre, porque sei que eu tenho o compromisso de na reunião geral gerar  um 
boletim, e os professores também não acessam com essa perspectiva de investigação, ninguém 
acessa , então virou meio que burocrático. Essa finalidade não é legal, apesar de ser mais prático 
hoje digitar lá e gerar um boletim, mas também tenho severas criticas de não ter estrutura pra isso... 
muitas pessoas acessam na mesma data e isto dá problema sempre. Isto é outra critica, volta e meia 
dá erro, não salva, desaparece, mistura dados, então se quer uma coisa que seja transparente, que 
seja confiável, como é que não põe uma estrutura que garanta isso, então, aí também esbarra na 
credibilidade, na transparência. Fica uma coisa, às vezes preciso atender um pai e eu entro no SGP, 
e o negócio não roda, está fora do ar ou demora, o pai não vai ficar esperando o negócio abrir, ele me 
larga falando sozinha, então se eu não tenho esse acesso, eu faço no papel, então na verdade a 
gente faz duas vezes agora, no papel e no sistema. 

Entrevistador – Então mais dificultou do que ajudou? 

Entrevistado – Nesse aspecto sim, não tem estrutura pra isso, não sou contra o boletim, eu acho que 
o pai merece ter um boletim, eu não sou contra digitar nota, não sou contra nada disso, mas tinha que 
ser um sistema que realmente funcionasse, que todo mundo usasse, se a própria DRE e a própria 
supervisão não usa, e não vem trazendo isso pra escola também conversando com a gente, que 
sentido tem isso? Nenhum, e aí você  vem me perguntando  a questão das notas, eu vejo como 
positivo a questão dos números para os pais,  porque assim, você falar pro pai “olha, seu filho  é P”, 
tudo bem , ele sabe que é a nota maior, ele fica satisfeito, NS ele sabe que é nota ruim, mas você 
falar “seu filho é um S” eu acho tão amplo!. Então assim, pro pai, que é uma pessoa leiga, olhar a 
nota, quantificar o número é mais fácil, trabalhar com isso para o pai, então eu acho que nesta 
perspectiva foi positiva. 

Entrevistador – Em relação ao aumento das possibilidades de reprovação, qual é a sua opinião a 
esse respeito e o que isso tem impactado na escola? 

Entrevistado - Então na verdade é uma faca de dois gumes, é um vespeiro essa reprovação, se você 
não investe na mudança de concepção da avaliação, como a gente falou, ficou meio no papel, não 
houve investimento na formação séria em relação  a isso, a reprovação vai ter consequências que 
talvez não sejam tão favoráveis. E essa reprovação, essa questão que pode reprovar em ciclos é 
ilusória, porque você só reprova se você tiver a demanda, se você tiver vaga. O ano passado 
tínhamos necessidades sérias, assim olhando para o critério mesmo de reprovar seis alunos das três 
salas do 6º ano, teve que reprovar dois, porque pros outros quatro não tinha vaga e eu não podia, 
então quatro  foram aprovados sem ter condições...  tanto que estão com problema este ano, 
entendeu? È ilusório também esta questão que você vai reprovar olhando só pro pedagógico, você 
tem o problema de demanda, você tem um problema estrutural, administrativo. 
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Aumentou sim a possibilidade de reprovar em vários anos que antes não tinha, mas não se acolhe a 
real necessidade, é lógico, que você vai reprovar dez, você tem que ter muito critério, você tem que 
mudar concepção de avaliação, não é uma coisa simples, mas dizer que agora ampliou e os 
professores estudam e reprovam quem realmente tem necessidade, não, existe uma barreira de 
demanda, existe uma barreira estrutural. Então você quer ver um absurdo maior, vamos pegar a 
transição  do ensino fundamental de oito pra nove anos, os meninos que estão nesta série, que agora 
estão no 9º ano  aqui, eles tem vindo desde o 4° e 5° ano sem poder ter reprovado ninguém, porque 
você não vai ter a série na escola, então tendo ou não tendo condições, tendo ou não tendo 
frequência, os professores são obrigados a aprovar, então você quer mais absurdo que isso?!...  

Entrevistador – Então os professores estão insatisfeitos, porque achavam que agora poderiam 
reprovar e não podem, é isso?  

Entrevistado – Eles percebem isso, é lógico, eles estão insatisfeitos e eu também, eu tenho um pouco 
de cuidado assim, não sou a favor da reprovação, porque, se a avaliação é falha, como é que eu vou 
defender a reprovação, mas por outro lado, se coloco  uma proposta de reprovação, você tem que 
garantir estrutura  pra que haja  e critérios e amadurecimento e formação e mudanças de concepções 
que não se dá da noite pro dia, então é algo muito delicado. 

Entrevistador – Você acha que pode ser uma estratégia politica esse aumento de anos de reprovação 
“... acabamos com a reprovação automática” ? 

Entrevistado - É, eu tenho certeza, porque assim essas  questões que eu estou levantando pra você, 
os  pais não sabem, isso não passa na televisão , só se mostra  lá “seu filho não passa sem saber”, 
só que não é bem assim. Ninguém fala, ninguém toca nos erros de avaliação, nos equívocos de 
concepção que o professor tem, ninguém mexe neste vespeiro, só se coloca lá “o seu filho não 
passará mais sem saber”, que era a critica do governo anterior “passa todo mundo”. Como assim? 
Não estou defendendo nem um, nem outro, porque acho que o outro também tinha grandes falhas, 
tenho certeza que é política, infelizmente na educação, essa política partidária me enoja. 

Entrevistador – Em relação ao planejamento, a escola continua usando aquele livro de Orientações 
Curriculares que foi enviado às escolas em 2007 com as expectativas de aprendizagem, ou o novo 
programa ofereceu outros documentos para embasar a prática dos professores, pra dar subsídio? 

Entrevistado - Então, isso também é uma critica que eu faço. Com o PNAIC, o ciclo de alfabetização 
teve os direitos discutidos, tudo bem, houve um processo, então veio o PNAIC com toda uma 
formação, não que não tenha falhas, mas houve uma preocupação com isso. O ciclo interdisciplinar e 
autoral não, até este ano estavam sendo construídos, nós estamos no último ano de mandato e ainda 
estão sendo construídos. Lógico, legal, chamaram os professores, chamaram os coordenadores, 
acho isso super válido, mas não no último ano de governo, isso deveria ter sido feito no primeiro, 
essa construção no primeiro ano pra que no segundo já vigorasse, já se fosse fazendo formação em 
cima disso, pra que fosse mexendo já que a proposta é esta. Mas aí ficou um pé lá e outro pé cá, “... 
não é mais pra olhar para as orientações”, você ia às formações, você perguntava isso, parece que 
você estava pondo o formador numa saia justa, porque ele não podia falar  que era pra usar mas 
também não podia falar que  não era pra usar, porque era só aquilo que tinha, então o que você ouvia 
“...está em construção”, mas enquanto está em construção o que faz? 

Entrevistador – Ainda não foi construído? 

Entrevistado – Agora já foi construído, mas ainda não foi publicado, estamos em julho e isso 
realmente prejudicou. 

Entrevistador - De uma maneira geral, como você acha que os professores reagiram a implantação 
dessa nova proposta e como eles tem reagido agora que ela está em desenvolvimento? Você sentiu 
alguma resistência deles em relação as mudanças vindo do Programa? 

Entrevistado - Eu acho que agora no ano final  as coisas estão mais tranquilas, porque eles 
começaram a entender um pouco mais dessa proposta da reorganização, mas nos primeiros anos foi 
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terrível. Eu lembro que no primeiro ano eu trabalhava na DRE, era formadora lá, não estava na 
escola, e você ia às reuniões da SME e nem a SME sabia te orientar, a supervisão mais perdida que 
cego em tiroteio, nós formadores perdidos porque não recebíamos orientações, imagina o pessoal da 
escola, aí a partir do segundo ano eu fui para a escola também, senti muita desorientação. A 
impressão que dava é que tudo bem que não tinha nada construído, eu acho bacana essa proposta 
de se construir junto, mas você tem  que ter alguma coisa pra trabalhar, então ficou muito 
complicado, foi muito difícil, então assim, não diria que houve resistência, mas houve grande 
dificuldade. 

Entrevistador – Porque a proposta não estava clara, é isso? 

Entrevistado – A proposta não estava clara. 

Entrevistador -Nem pros formadores, quanto mais pra escola, é isso? 

Entrevistado – Exatamente, fui em reuniões de formação de docência compartilhada, ia um 
supervisor dar essa formação, eles liam a parte lá do papel, não existia uma conversa “ah essa 
escola está fazendo ou não , tá tentando, fizeram tal coisa”, mesmo que um bate papo pra construir 
“..olha perante tal , qual é a ideia que vocês tem, o que dá pra fazer, o que não dá, como se pensou 
nisso”,  ou “o que está aqui  nesta Portaria, como foi pensado pra gente até entender, que foi 
pensado com base em tal município que fez isso, ou não, nessa teoria”, ficou muito jogado e aí e até 
brincava  “...gente pra ler o negócio, na escola  eu lia, não precisava vir até aqui pra ler a Portaria”. 
Então, foi muito jogado, a proposta é boa, mas a maneira como ela foi implantada nos primeiros anos 
foi de doer, foi complicado, depois começou a aparecer, acho que o pessoal lá em cima se 
reestruturar, começou aparecer, agora no último ano está um pouco mais tranquilo, mas nós estamos 
no último ano. 

Entrevistador – Então há uma preocupação de uma descontinuidade caso mude o governo? 

Entrevistado – Há uma preocupação, sempre há preocupação, a minha preocupação nessa 
entrevista, não é mudar ou não o governo, é a questão da educação, porque na maioria das vezes, 
quando se muda os partidos, se joga no lixo, se desconsidera tudo que o outro fez, tentando 
implantar uma coisa nova. Eu acho que a educação não pode ser por ai, a educação ela tem que ser 
apartidária, ela tem que visar o aluno, ela precisa olhar, não tem que ter autoria, o partido X colocou 
isso, não gente, vamos dar continuidade, vamos olhar as coisas que estão dando certo, vamos 
complementar, vamos mudar esse paradigma, e infelizmente não é isso que muitas vezes a gente vê, 
e aí há essa quebra, e até  a escola entender, se organizar e colocar aquele navio naquela direção, aí 
vem o outro “..não, não é mais aqui, é o oposto”, imagina se essa máquina vira,   e aí fica nesse 
movimento o tempo todo e assim parece que não se constrói , não se avança... ou se avança a 
passos muito mínimos.  Isso é muito ruim, eu sou contra, sabe, eu tive aula com a Profª Sílvia Poleli, 
ela usava a palavra “igrejinha”, a igrejinha do Vygotsky, a igrejinha do Piaget, a igrejinha não sei o 
que, tá tudo bem que às vezes eles têm ideias opostas, mas muitas vezes dá pra conversar essas 
ideias, da pra criar alguma coisa de meio, aproveitando o conhecimento de todos e não metendo pau 
“... isso não presta, agora é só esse”, nada na vida é radical, nada na vida é assim, nada presta 
totalmente ou nada é bom totalmente, tudo tem os seus prós e contras, então eu acho que a 
educação precisa olhar com mais cuidado essas questões, esses radicalismos particulares, isso é 
muito ruim. 

Entrevistador – Pra gente finalizar, você considera as mudanças vindas da reorganização como 
avanços ou retrocessos na rede? 

Entrevistado - Bom, vamos lá... como eu disse anteriormente, a proposta em si ela é muito boa, então 
eu acho que assim, a docência compartilhada foi um grande avanço, eu acho muito bacana, a própria 
reorganização em ciclos é uma proposta muito legal, mexer na avaliação, também tem que mexer 
urgente, que mais que a gente tem aí... o TCA eu acho que fez movimentar esses alunos, eu acho 
muito bom. Mas a maneira como isso foi feito nesse decorrer, aí que não foi legal, teria que ser 
melhor preparado, melhor esclarecido, e assim, agora que parece que está entrando no eixo no 
último ano e aí como é que fica isso ou não fica, se continua ou se não continua , então eu acho que 
no papel teve vários avanços, mas na prática se esbarrou em várias coisas, que não sei se saiu 
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exatamente como deveria, então infelizmente acho que precisaria ser repensado, reolhado, 
recolocado por essa e por qualquer outra gestão que vai entrar. 

Entrevistador – Precisa ser repensado pra ser considerado avanço na prática mesmo, não só no 
papel, é isso? 

Entrevistado – Exatamente, o TCA, se continuasse seria ótimo, nem que se mudasse o nome, porque 
político entra e quer batizar tudo novo, muda o nome sei lá, muda uma ou outra coisa que possa não 
estar dando certo, olhando pra todas as escolas, porque eu tenho uma visão muito reduzida de uma 
escola e apoiar isso. Uma coisa que eu acho absurda, lá no SGP não tem espaço pra você falar nada 
do TCA, um comentário, postar um vídeo, não é um documento de transparência? O TCA não é um 
trabalho, super trabalho avaliativo? Não se fala nada lá no SGP, não se prevê nada, então olha a 
contradição... 

Entrevistador – No 9º ano os alunos têm que fazer o TCA e tem também que fazer as provas 
bimestrais?   

Entrevistado – Provas também, eles fazem os dois. Parece que o TCA então não entra na avaliação, 
a avaliação não conta tudo, todo progresso do aluno desde a observação, parece que nem eles não 
estão praticando o que eles falam da avaliação nesse quesito, há contradições, há coisas que 
precisam ser olhadas, o TCA é uma dessas coisas, por exemplo, a questão da apresentação do TCA, 
os supervisores exigem, mas não há lá na Portaria não se fala nada sobre isso, mas o supervisor 
vem e exige. Acho positivo que seja feito, mas coloca-se numa Portaria, determine como, dê 
condições para, “... ah eu posso fazer através de uma apresentação teatral”, ótimo, acho legal, mas 
que momento na carga do professor está previsto isto pra que ele possa sentar com aquele grupo 
que quer apresentar daquele jeito? Ou ele larga o projeto, ou ele faz na sala de aula e larga vinte se 
matando e fica com os dez fazendo teatro. Então percebe, uma coisa esbarra na outra, e aí fica, “ah... 
mas a Portaria não fala  que  tem que fazer apresentação”,  o supervisor exige e você quer fazer, 
“então se vire com as condições”, está tudo emaranhado, precisa olhar com mais cuidado pra isso, e 
acho que dá pra fazer coisas muito boas, porque como eu disse a proposta é boa, ela não é ruim, 
mas a questão estrutural precisa ser repensada, dar uma investida na questão formativa, precisa ser 
olhada. 

Entrevistador – Só dessa forma vai se constituir avanços na prática? 

Entrevistado – Eu acho que efetivamente maiores avanços, não digo que não tenha tido nenhum 
avanço, só que tem avanços com a boa vontade do docente e da equipe, aqui se tira leite de pedra, 
entendeu? Ele faz acontecer, mas ele não tem condições satisfatórias pra trabalhar, infelizmente, e 
essas condições precisam ser dadas pra que realmente seja um trabalho de qualidade, se possa 
fazer uma coisa legal, sem condições o cara já faz uma coisa bacana, imagina com condições então 
o que ele vai fazer...  

Entrevistador – Entendi. 

Entrevistado – “Ah... eu quero fazer um vídeo”, a escola comprou uma filmadora não tem um mês, 
não tinha uma filmadora, “quero apresentar o TCA em forma de vídeo”, nós trabalhamos a 
conferência do meio ambiente, o tema da dengue, zica... fazendo vídeos, todos por meio de celular  
do aluno, aí depois foi baixando, baixando, ficavam trabalhos maravilhosos  só que com recursos 
horríveis, tem trechos que você não escuta, tem que por legenda, poxa...isso desmotiva o aluno. Eu 
não acho que o aluno da escola pública mereça esse descaso, isso é descaso, então o professor, o 
coordenador muitas vezes quer  fazer, e faz, mas  não faz  com 100% de eficácia, porque  não tem 
condições, faz meia boca ... A escola continua não tendo som, e agora nem o precário que tinha aqui, 
que é o microfone não tem, está desligado, então vários eventos deixamos de fazer, porque nós não 
temos som... Difícil então... 

Entrevistado – É isso, eu acho que pra sair do papel efetivamente com qualidade tem muito que se 
avançar, e assim não estou falando mal dessa ou daquela administração, eu acho que o “Ler e 
Escrever” também tinha falhas, faltavam condições para o X, Y ou Z, eu acho que assim essas 
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condições, a educação brasileira precisa olhar pra ela como um todo, não dá mais pra trabalhar no 
improviso com o que tem, sabe, educação tem que ser realmente “prioridade” e como disse, uma 
“Pátria Educadora” tem que ser de verdade. 

Entrevistador – Legal, muito obrigada! 

Entrevistado – Espero que tenha ajudado. 

Entrevistador – Com certeza. 

 

Entrevista coordenadora – EMEF B (CP-3) 

Entrevistador - Pra começar, você acredita que a reorganização implantada pelo “Programa Mais 
Educação” em 2014, causou algum impacto na escola? 

Entrevistado - Sim, eu acho que no início foi bem difícil, foi uma quebra grande da antiga gestão, até 
a escola se apropriar de tudo isso, até a gestão se apropriar... A elaboração de documentos demorou 
pra chegar até a escola, então quando chegou, pra gente se apropriar e passar pros professores foi 
todo um processo. Isso foi ao longo de um ano e tivemos que estudar, tivemos que tentar entender 
como que era essa mudança, como funcionava esses ciclos, a mudança também na questão das 
notas, da avaliação, então foi um processo longo e com mudanças bem radicais. 

Entrevistador – Os coordenadores e os professores foram consultados antes da proposta ou durante 
a implantação? 

Entrevistado – Não, não tivemos formação sobre a mudança pra ciclos: ciclo de alfabetização, 
interdisciplinar e o autoral. Após a Portaria e toda documentação, sim, aí nós começamos a participar 
das formações, mas anterior a isso não, o documento já estava pronto. 

Entrevistador – Como vocês coordenadores se dividiam, organizavam as formações e 
acompanhamento aos professores quando havia apenas dois ciclos, e agora como é com três? 

Entrevistado – Acho que depende um pouco da escola. Como aqui no caso, esta escola está dividida 
do 1º ao 5ºde manhã, e do 6º ao 9º à tarde, ela é dividida por turno, então uma CP fica com a parte 
da Coordenação da manhã e eu fico com a parte da Coordenação da tarde. Na outra escola, nós 
também dividíamos por turno, só que lá funcionava também o 5º ano. Então,o Coordenador que 
ficava responsável pelo ciclo de alfabetização, acabava ficando responsável pelo 5º ano também do 
ciclo interdisciplinar. 

Entrevistador – A escola tem Regimento Interno? 

Entrevistado – Tem, tem Regimento. 

Entrevistador – Foi elaborado coletivamente? 

Entrevistado – Então, eu cheguei este ano. Pelo relato dos professores foi construído coletivamente o 
Regimento e esse ano por enquanto não teve nenhuma alteração. 

Entrevistador – Em relação à avaliação enquanto processo, como era antes e como é agora? Quais 
os impactos neste aspecto? 

Entrevistado – Eu acho assim, eu entrei na Prefeitura em 2009, então eu peguei a antiga gestão. Eu 
percebo com essa mudança de ciclos, apesar de ter sido um novo processo pra esse entendimento, 
esta apropriação, tanto para os professores quanto para os familiares ficou um pouco mais claro essa 
questão do ciclo. Anteriormente, eram divididos em dois, então eles sempre falavam “fundamental I, 
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Fundamental II”, ou então “é o primário, antigo ginásio”, ainda tinha essas nomeações. Com a 
entrada dos três ciclos, ficou mais claro pro pai até, pra família “Então, meu filho está no 3º ano, está 
na alfabetização, tem até o 3º ano pra tentar se alfabetizar”, e no ciclo interdisciplinar também eu vejo 
essa alteração, não tem mais aquela nomeação que os pais falavam “é o ginásio.” Já entendem que 
o filho está no 5º ano, mas também  tem um pouquinho de dúvida, sim, ele está no 5º ano, mas ainda 
não tem os especialistas  como no  6º. Ainda tem uma certa confusão no interdisciplinar que eles 
acham que o 5º ano é a 5ª série, perguntam “.. mas não tem um professor para cada matéria?”, “não, 
ainda não, só no 6º ano”. Então, acho que ficou um pouco confuso esta parte que vai até o nono, “e o 
oitavo, a formatura não é no oitavo?”, “não, agora é no 9º”. Estou falando dessa questão mais 
numérica que ainda se confundem, mas eu acho que ficou mais claro para o ciclo de alfabetização, 
no interdisciplinar e autoral ainda tem essas confusões. 

Entrevistador – Mas e em relação à avaliação, mudou alguma coisa? 

Entrevistado – Na avaliação mudou a questão da reprovação, tinha aquela concepção anterior que o 
aluno não reprovava independente do conhecimento, da postura dele, do que ele havia entendido, 
eles tinham muito essa concepção, tanto familiares como alunos, que eles não iam reprovar, que todo 
mundo passava independente de saber ou não, de ter motivação, de ser um aluno autônomo, de 
estar ali mesmo de corpo e alma na sala, ele ia ser aprovado de qualquer forma. Nesse sentido da 
concepção, acho que vem acontecendo uma mudança de postura tanto do aluno quanto da família, 
antes a gente escutava muito isso “... ah, escola pública não reprova, não precisa estudar não, vai 
passar, todo mundo passa”. 

Entrevistador – E como é que você acha que os professores reagiram e tem reagido a estas 
mudanças em relação à avaliação, à reprovação, ou ao Programa em geral? 

Entrevistado – Eu acho que na questão do “Mais Educação”, a nota técnica nº 22 foi fundamental pro 
professor entender um pouquinho a concepção de avaliação agora nesta gestão, mas também foi 
uma questão de estudo, de discussões em JEIF, pra que assim eles se apropriassem desta questão. 
Inicialmente era um trunfo “... agora pode reprovar, agora então vou reprovar”, e não é bem assim. 
Vamos lá, quando precisa reprovar é necessário pensar quais são os direitos de aprendizagem dele, 
quais as habilidades que tem que ser avaliadas, tem toda essa concepção, então foi quebrando um 
pouco essa coisa de “vou reprovar mesmo”. Acho que isso também foi sendo quebrado diante das 
formações e de uma nova concepção, que não era desta forma que deveria ser encarado, de usar 
isto  como uma chantagem, uma ameaça. 

Entrevistador – Você acha que o uso dos boletins e as mudanças dos conceitos para notas mudaram 
a natureza da Reunião de Pais? Como os pais têm reagido? 

Entrevistado- Vou ser sincera, o ano passado que eu estava mais com o ciclo da alfabetização, os 
pais que tinham filhos no ciclo de alfabetização, no interdisciplinar e autoral vinham me perguntar 
porquê o filho dele não tinha nota “ ...mas por que  ele tirou 8, tirou 7 e esse aqui eu não entendo? O 
que que é isso? Que que é esse  S, que nota é esse S? É de tanto a tanto que vale?”  Então, tem 
essa cobrança da família também, porque na verdade ela entende melhor a nota do que o conceito, 
você tem que explicar que no ciclo da alfabetização é um olhar diferenciado, mas os pais pedem sim 
a nota, eles preferem, principalmente os pais que tem filhos em diferentes ciclos, “...ah prefiro nota 
que é mais fácil, eu sei se ele tá com 5, eu falo pra ele estudar mais que a nota tem que subir” . Então 
eles tem esse entendimento. 

Entrevistador – Então a reação foi positiva? 

Entrevistado - Sim, foi positiva pros pais sim. 

Entrevistador – E para os professores também? 

Entrevistado – Para os professores, eu acho que teve esse olhar do ciclo de alfabetização pra dar até 
continuidade a antiga gestão que era por conceitos, foi mais fácil para os professores que trabalham 
no ciclo da alfabetização porque não teve muita mudança nesse caso, só na questão da reprovação 
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no 3º ano. Quando chega no 3º ano que tem a reprovação, aí fica mais complicado, porque o aluno 
vai ter que reprovar por NS, e esse NS tem que ser em todo bimestre, em dois bimestres pelo menos, 
e então ficou um pouco confuso nesse sentido, e na nota não, aquele aluno que teve a baixa 
constantemente e não conseguiu se recuperar vai ser reprovado, por isso os professores no geral 
preferem a nota, até pra cálculo matemático. Aqui nesta escola, eu já percebi que eles mostram pros 
alunos quais são as formas de avaliar, ele vai avaliar atitude do aluno, se ele tem interesse, vai 
avaliar lição de casa, ele vai avaliar trabalho que ele deu, a prova, sei lá, uma dramatização, então, 
eles têm um leque de avaliação. 

Entrevistador – Então a nota final não se dá só pela prova? 

Entrevistado – Não, não, eles têm um leque... eu já até no começo do ano perguntei como era o 
trabalho, e aí eles me mostraram que vão fazendo esse cálculo, e pra fazer esse cálculo é mais fácil, 
até o aluno tem esse controle também. 

Entrevistador – Entendi.  A escola continua usando como base as Orientações Curriculares ou utiliza 
outro material? 

Entrevistado – Sim, essa parte ficou bem confusa nesta gestão, porque eles criaram os direitos de 
aprendizagem do 1º ao 3º sem consultar os professores nem os gestores. Também foi implantado ali, 
apareceu como apareceu a criação do ciclo, também não teve consulta e os professores utilizaram 
como grande referencial o ciclo de alfabetização. Agora no interdisciplinar e autoral, desde o ano 
passado, fizeram várias formações com os professores e gestores, fazendo uma consulta sobre os 
direitos de aprendizagem destes dois ciclos. Só que é assim, por exemplo, o ano passado na outra 
escola vários professores participaram, porque ainda havia professores contratados da Prefeitura e 
os professores contratados não podiam participar dessa formação, só os professores efetivos, então 
substituíam os professores efetivos para ir à formação, e a escola não tinha prejuízo de professores 
na escola, assim dava para liberar mais professores. Esse ano não existe o contrato mais, só tem 
professores concursados. Então, o que acontece com as faltas e tudo? Não deu para liberar muitos 
professores pra essa formação que aconteceu agora neste semestre, e só vai ter mais um encontro. 
A opção foi fazermos um sorteio pro professor participar e compartilhar na JEIF, e o Coordenador 
também participou. No meu caso, eu participei da turma de História, estou no meu último encontro, e 
aí eu compartilhei os direitos de aprendizagem de História e a outra professora de Ciências, mas na 
verdade teria que ter um professor de cada matéria, só que como causaria prejuízo à unidade, e não 
tem professores contratados para cobrir, então teve essa lacuna, e agora em junho já vai ter o 
lançamento dos “Direitos da Aprendizagem”. Então quer dizer, foi no último ano da gestão, no meio 
do ano, faltando seis meses pra acabar a gestão que eles vão publicar os Direitos de Aprendizagem 
do ciclo interdisciplinar e autoral. Quer dizer, agora vem uma nova gestão, e aí eles vão continuar? A 
gente sempre fica nessa dúvida e na mão da nova gestão, que na verdade é partidária. Por que veio 
esta consulta agora aos educadores? Porque eles contestaram dos direitos de aprendizagem da 
alfabetização que ninguém foi consultado, então essa gestão começou a abrir, dar espaço para 
professores partilharem seus trabalhos, seus projetos nestes encontros, foi muito rica a formação. E 
agora vai ter uma quebra? Então a gente não sabe, é uma incógnita o que vai acontecer daqui pra 
frente, no ano que vem ninguém sabe. Então na verdade eles vão usar os Direitos de Aprendizagem 
agora no 3º e 4º bimestre, que até então eles usaram as Orientações Curriculares enquanto à 
alfabetização usou os Direitos de Aprendizagem...bem confuso assim. 

Entrevistador – Nas formações eles só explicavam como seriam esses direitos ou eles deram a 
oportunidade para construir coletivamente? 

Entrevistado – O material já estava pronto, mas abriam para a intervenção do professor, “... olha esse 
paragrafo tira, vamos acrescentar isso que não tem, olha não tem nada sobre a inclusão”, então o 
professor pode mexer neste material, ele explorou e teve a interferência dele, o Coordenador e o 
professor participante levam toda interferência ali para que eles possam reconstruir este material. Na 
verdade é uma reconstrução e o lançamento definitivo vai ser em junho, final de junho. 

Entrevistador – Certo, em relação ao SGP, você considera que a implantação dele contribuiu para o 
processo de registro e análise das informações pedagógicas? 
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Entrevistado – Com certeza, eu acho que é uma ferramenta essencial para o professor, muito mais 
dinâmico, não tem aquele acúmulo de papeis, “... esqueci meu diário em casa, ah levei meu diário”, 
então tá lá pra você consultar, às vezes o pai também vem conversar com a gente, a gente tem tudo 
ali, todos os dados, eu acho que faz parte do século XXI, a gente tem que acompanhar.  Mas assim, 
aqui eu não tenho muito problema com isso, mas nas outras escolas a resistência de alguns 
professores sempre foi grande, com notificações, eles não veem o SGP como um documento oficial, 
por mais que você mostre a portaria e fale que é importante, que é um registro do professor, é o que 
ele trabalha com esse aluno pra comprovar, até a sua concepção acaba aparecendo no registro, no 
plano aparece a aula dele, qual a estratégia que ele utiliza, mas muitos professores resistiram sim. 
Foi um desgaste pra gestão, foi um desgaste enorme. 

Entrevistador – Da onde vem essa resistência? 

Entrevistado – Eu acho que uns professores mais antigos tem essa resistência em relação à 
tecnologia, estão acostumados com o registro mais artesanal mesmo, os diários de papel. Então foi 
uma quebra muito grande, foi radical, foi de um dia pro outro, “... agora não é mais o papel, agora é 
tudo no computador, e aí, eu não sei mexer no computador?” A resistência é natural mesmo, a 
pessoa ficou a vida inteira fazendo do mesmo jeito, vinte anos, tem mesmo certa resistência, só que é 
uma portaria, é uma legislação, tem que ir atrás como em tudo na vida, a gente tem que correr atrás e 
aprender. Só que depende muito da pessoa, da personalidade da pessoa, então aí tem esse 
desgaste mesmo da gestão, de notificar a pessoa, primeiro você vai orientar, ficar ao lado, ajudar, só 
que é assim, tem professor que por mais que você oriente, ajude e tal, ele não quer fazer sozinho, 
então ele sempre acaba se apoiando em alguém, sempre fica atrás de alguém  e não dá, tem que ter  
autonomia, se a gente cobra autonomia do aluno e o professor não quer ter essa autonomia, aí não 
dá. 

Entrevistador – Mas você acha que a Prefeitura ofereceu e oferece suporte? 

Entrevistado - Não... não, jogaram tudo pra gestão também. Eles deram apenas algumas formações 
pros gestores, pouquíssimos pros professores, um representante por escola. Lembro que na outra 
escola foram dois, um da tarde e outro da manhã, e na JEIF eles me ajudaram a estar orientando 
esses professores, então não teve formação, foi jogado, se vira, a escola tem que se virar com isso, 
com a mesma quantidade de computadores. Tem escola que não tem nem computador na sala dos 
professores, aqui nós temos, mas tem escola que não tem. Eles começam a jogar “..ah  não tem 
computador na escola, não funciona o Wifi, tudo é desculpa, você tem que tentar”, mas não é uma 
desculpa, é uma verdade, se a pessoa não tem computador em casa, não tem internet, fica 
complicado. E uma coisa assim, se você fala o professor não gosta, quem faz JEIF tem 4hs/aula, eles 
ganham pra fazer 4hs por semana e quando você fala isso pro professor, ele não aceita. Então, o 
professor fala “não consigo fazer na escola”, “... mas professor, você tem 4hs, você ganha 4hs 
semanais para fazer em casa”, “ah, não vou fazer em minha casa”, não entendem e aí tem esse 
embate. É bem difícil, não é fácil não. 

Entrevistador – Sim... Como você acha que os professores, de uma maneira geral, reagiram a 
implantação da nova proposta e tem reagido agora que ela está em desenvolvimento? Teve alguma 
resistência? 

Entrevistado – Olha, eu não senti muita resistência não, pelo contrário, eu acho que foi bem aceito 
essa organização dos ciclos, principalmente a reprovação do 3º, depois 6º,7º, 8º e 9º ano. O que a 
gente tem é que mediar essas situações e mudar essa concepção... não é pra sair reprovando em 
massa, tem todo ali uma documentação, tem tudo que a escola fez por esse aluno, tem tudo que 
esse professor fez por esse aluno, se foi encaminhado, se é caso de psicologia, se é caso de 
psicopedagogo, se é um caso da recuperação paralela, a recuperação continua em sala. Então aqui o 
que foi orientado, cada sala ganhou uma pasta pra montar o portifólio,  então os alunos que tem 
dificuldade, tem um portifólio no final do ano pra comprovar tudo o que foi feito. Não adianta você 
chegar no final do ano  “... só teve vermelho e reprovou”, mas o que você fez por ele? Tem que ter a 
documentação, quais as habilidades ele teve a possibilidade de desenvolver, só cópia, só prova 
escrita, só não. Então acho que precisa quebrar isso. Agora tem casos extremos, tem casos aqui de 
aluno que não quer abrir o caderno, ele se nega a abrir o caderno, ele quer ficar com fone de ouvido 
na aula, e tá lá na parede a legislação “não pode usar o celular”, só que eles querem, eles enfrentam, 
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eles querem ficar com o celular, é o tempo toda a inspetoria passando no corredor, uma total 
desmotivação, ai fica difícil também. Como você vai aprovar um aluno assim? Que material você vai 
ter no portifólio pra mostrar deste aluno se ele se nega a fazer? Aí você chama a família, conversa, 
aqui a gente tem feito reuniões com as famílias e os alunos participam juntos, então vem pai, vem 
mãe, o aluno fica ao lado e a gente passa alguns vídeos pra esse pais sensibilizando, porque na 
questão é a aprendizagem e também a questão do comportamento. A gente orienta esses pais, e os 
alunos também têm um espaço pra falar, “Por que você está agindo dessa forma, por que você não 
abre o caderno? Então a gente tenta conscientizar, tenta amadurecer essa postura de enfrentamento, 
de desmotivação, falta de objetivo. Eles sabem que podem reprovar, por que continua essa 
desmotivação tão grande? Então o caminho é essa reunião, a gente chama de “Parcerias”, a gente 
manda convocação pros pais, e a gente consegue contemplar vários professores para participarem 
nesse dia, a gestão participa também, alguma estratégia que a gente tem feito pra ver se melhora o 
interesse dos alunos, casos extremos que você fez tudo, a mãe já veio na reunião, já foi convocada, 
alguns pais são convocados na JEIF, oito ou nove professores estão ali falando do filho dele, 
exclusivamente do filho dele. Então, a gente também faz essa convocação individual, o aluno 
presente falando porque dessa postura dele, então a gente faz todo esse processo pra ver se o aluno 
pelo menos se motiva para abrir o caderno, então tem tudo isso, ai esse aluno merece no final do ano 
ser reprovado? É uma coisa que eu jogo para os professores, tem casos e casos, tem o caso que é 
de dificuldade mesmo. 

Entrevistador – E a reprovação não tem servido como uma motivação? 

Entrevistado - Então, na outra escola sim, na outra escola eu percebia que eles se dedicavam mais, 
eram mais motivados, os TCAs foram maravilhosos, neste último ano eles fecharam com chave de 
ouro, foi maravilhoso. A Diretora Regional foi assistir, foi muito bom. Então assim, tinha um 
amadurecimento do 9º ano, vou focar o 9º ano. E aqui, eu percebi que não, que eles não dão esse 
valor, porque a gente tá tentando fazer, trazer isso, mas não como uma ameaça “ah você vai ser 
reprovado”, mas não “gente...vamos amadurecer”. Sábado agora tem reposição, a professora foi lá e 
conseguiu provas da ETEC do ano passado “... ah a gente vai fazer um simulado da ETEC com 
vocês”. Tem uma professora que o filho dela está no ETEC, ela traz como que é lá, incentiva, pra ver 
se eles mudam a postura, mas é um processo longo, porque é uma idade complicada também, é a 
adolescência. Eu percebi uma mudança radical de comportamento lá da outra região que eu trabalhei 
e essa região, total descomprometimento, mesmo falar que vai reprovar e eles usam “... ah, não vai 
reprovar porque o ano que vem não tem o 9º ano aqui”, também tem esse argumento, que nós não 
temos o 8º ano, a maioria das escolas não tem o 8º ano na Prefeitura, é uma ou outra que tem, e se 
tem são alunos retidos.  A sala inteira do 8º ano é de alunos retidos. Aqui nós não temos, então os 
alunos retidos do 9º se não formar uma sala, vão ter que procurar outra escola, a sala dos alunos 
retidos, então não sei se é tudo isso que acaba causando este comportamento. 

Entrevistado – Então, vai ter uma sala de retidos, vai ter que reprovar vinte e aceitar aluno de fora. E 
como é que é a autoestima desta sala? Como vai ser esta sala? Até para o professor dar aula nesta 
sala, os alunos vão continuar desmotivados, são os excluídos, então a gente tenta que isso não 
aconteça, a gente está tentando resgatar antes que aconteça isso. Só que assim, os pais vem muito 
na defensiva aqui, e quando a gente chama pra falar, eles começaram a mudar um pouquinho. Mas 
quando eu cheguei aqui em fevereiro, quando eu convocava um pai, ele já vinha com as pedras, 
entendeu? A gente foi mudando este olhar aos poucos com essa reunião de parcerias, eles 
perceberam o lado do professor também, a empatia, porque o aluno leva o que ele quer “... o 
professor fez isso”, só leva o lado dele. Quando o professor se coloca, quando a gestão se coloca “... 
seu filho todos os dia joga carteira no chão, ele tumultua a sala, ele joga lixeira, fala pro pessoal da 
faxina: é seu trabalho, vai lá, recolhe o lixo”. Ai o pai começa a entender “Opa, mais isso aí ele não 
me conta...”. Então, essa reunião serve para isso mesmo, pra família se colocar no lugar da escola e 
perceber que a escola é uma parceria, não é uma inimiga, porque eu sentia que o pai vinha como se 
a escola fosse uma inimiga da família. Até quebrar isso aí, é um processo, posso dizer que 50% já 
conseguimos, mas tem um caminho longo pela frente. Às vezes eu convocava alguma mãe e a 
gestão que já está aqui há algum tempo dizia “... você é louca, vai chamar esse pai, esse pai vai vir 
armado aqui...” Então, você vai quebrando isso “... vou tratar a pessoa de uma forma adequada, 
tenho certeza que ele vai entender”. É o que tem acontecido... a gente tem chamando, independente 
da família, a gente chama, a gente conversa, mas é difícil pra que a família oriente melhor. 
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Entrevistador – Pra finalizar... você considera a reorganização como um avanço ou um retrocesso 
para a qualidade de ensino da rede? O que considera mais positivo e mais negativo nessa proposta? 

Entrevistado - Com certeza avanço, eu acredito que realmente foi um avanço no sentido desses 
ciclos, de ter um novo olhar sobre a avaliação, sobre a aprendizagem dos alunos, acho que foi um 
ganho. É o que tem causado indagações na JEIF “Será que vai mudar? Agora que parece que as 
coisas estão caminhando, vai mudar?” Porque como falei, foi um longo processo de apropriação do 
Projeto “Mais Educação”, que caiu, despencou na escola, os livros e leituras e todo mundo 
aprendendo junto, gestão, professor. Aí quando você se apropria e vê que está caminhando vai 
mudar? Eu vejo como um avanço, eu espero que continue, espero que não haja essa quebra. O TCA, 
por exemplo, é um trabalho excelente pro 9º ano, pra que eles realmente tenham essa autonomia, 
busquem informações, percebam o entorno, os problemas que eles enfrentam, como podem ajudar 
isso, as soluções. Aí sim causa um amadurecimento que a gente tanto quer nesses alunos, de se 
colocar no lugar do outro. Quando ele vai na Cooperativa de lixo, ele vai entrevistar, ele vai se colocar 
no lugar da pessoa que está lá, ele vai perceber os diferentes mercados de trabalho, então ele vai 
amadurecer com isso, e eu espero que este trabalho, o TCA, que ele não tenha essa quebra de um 
dia pra noite. Os professores querem o trabalho, eu já falei “... independente da nova gestão 
continuar ou não, a escola tem autonomia, a gente pode continuar com esse trabalho, como trabalho 
de escola” Mas, eu acho  que seria muito mais interessante que continuasse na rede, que é uma 
coisa que vem dado certo. E as notas, eu também acho que ficam mais claras para os alunos e as 
retenções naquele sentido mesmo de ter essa concepção, esse olhar.  

Entrevistador - Tem alguma coisa que você vê como negativo? 

Entrevistado – Negativo, eu acho assim, os professores precisariam ter mais formação externa, como 
os gestores tem, eu acho que tem que ter esse olhar dos professores, essa valorização. De Diretoria 
para Diretoria muda muito, eu estava numa Diretoria e estou em outra, então percebi que a outra 
Diretoria dava muito mais valor a essas formações dos professores até pontuando horário de 
trabalho, convocavam muito mais. Eu estou estranhando essa nova Diretoria, parece que estão 
querendo mudar, mas é o que eu falei, o ano que vem muda tudo na Diretoria Regional que é bem 
partidária, então muda tudo. Mas tem que ter esse olhar de chamar mais esses professores e 
valorizar esse professor, e não ficar tudo nas costas da gestão, a gestão tem que passar, a gestão 
tem que fazer o treino do SGP, a gestão tem... acho que fica sobrecarregado pra gente, tem que ter 
esse compartilhar   também com os professores, Na outra Diretoria teve muita valorização dos 
professores, eles apresentaram seus trabalhos, em cada reunião três professores no teatro 
apresentavam seus trabalhos, seus projetos, isso é muito bacana, essa valorização. O professor que 
também está assistindo se identifica “... Olha, esse trabalho deu certo, vou levar para minha escola”. 
Tem que ter isto, isso é valorizar o professor da rede, e na DRE daqui ainda não percebi isso, é uma 
reclamação geral de quem está aqui há mais tempo. 

Entrevistador – É isso. Obrigada. 

(Entrevistada pede para ligar novamente o gravador que quer falar mais alguma coisa) 

Entrevistado – Esqueci de falar um avanço importante também, que é o olhar pra alfabetização, que 
acho que há dois anos mais ou mesmos que começou. Um professor do ciclo de alfabetização tem 
atribuição pra dar aula nos 6º anos, então ele vai com aula compartilhada nos 6ºs anos, ele vai 
acompanhar aqueles alunos que ainda tem dificuldade de aprendizagem, acho que são doze horas 
por semana, e aí ele faz esse trabalho, essa continuidade de quem vai do 5º para o 6º. Ter esse outro 
professor pode ajudar, porque ele tem um olhar diferente para a alfabetização, que normalmente o 
professor do interdisciplinar à partir do 6º ano não tem. Por mais que a gente trabalhe em JEIF, é 
difícil, falta vivência, então tem esse professor. Isso é um avanço e espero que não acabe, que é 
super importante. 

Entrevistador – A docência compartilhada... 

Entrevistado – A docência compartilhada, exatamente. 
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Entrevista coordenadora – EMEF B (CP-4) 

Entrevistador – Você acredita que a reorganização advinda do “Programa Mais Educação” implantado 
em 2014, causou algum impacto na escola? 

Entrevistado – Sim, causou sim, vários impactos. Eu acho que do ponto de vista da estrutura de ciclo 
mesmo, entender que os três primeiros anos compreendem uma concepção de mundo, um objetivo, 
um tipo de avaliação; os outros três anos que formam o interdisciplinar é outra história, outra ideia, 
outros princípios, e no autoral também. Inclusive o primeiro ano dessa reorganização foi no final de 
2013 e a gente começou mesmo em 2014. Em 2014 nós até nos dividimos em três grupos, formamos 
três PEAs, cada um com princípio para estudar as notas técnicas, acho que o primeiro impacto foi 
esse, estrutural, e o técnico de estudar cada um deles e compreender o que a Prefeitura estava 
propondo. O segundo impacto foi com os pais, porque eu lembro que neste primeiro ano eu fiz várias 
reuniões no pátio com microfone pra os pais, eu coloquei até uns encartes, uns slides na época que 
eram publicados no jornal, não eram nem via Prefeitura, mas era bem interessante o que saía 
publicados no jornal para explicar o que estava acontecendo. Era muita pergunta, ia ser longe a 
reunião de pais, então comecei a fazer algumas palestras e aí eu explicava pros pais onde que ia ter 
nota, onde que era conceito, o que na prática isso ia mudar pra eles entenderem, se ia ter retenção 
ou não era uma pergunta bem frequente... “agora vai ficar retido”.  Tinha muita propaganda na época 
na televisão sobre a lição de casa “... ah, mas agora vai ter lição de casa”, então quer dizer antes não 
tinha (risos)? Então eu tive que ficar esclarecendo muitas perguntas, questionamentos, foi um 
impacto grande. 

Entrevistador – Essa lição de casa você esclareceu que não era uma coisa nova? 

Entrevistado – Sim, isso, sempre houve, sempre houve aqueles alunos que a gente sabe que não 
tem uma organização pra fazer essa lição, assim como tem aqueles que têm uma organização e 
trazem a lição. Agora só estaria na verdade isso sistematizado num sistema, como antes já tinha, já 
tinha planilhas nas escolas assim como na sua escola, já tinha planilhas em Excel, claro num método 
mais antiquado, mas a gente já tinha um meio de tabulação de quem fazia, quem não fazia, tenho até 
uma aqui na verdade que  circula  ainda hoje com os professores, então na verdade da parte da 
escola a gente só sistematizou. 

Entrevistador – Nem tudo foi novo, só reorganizou? É isso? 

Entrevistado – Só reorganizou, ficou mais famoso pra população. “Pra eles eu acho que o impacto foi 
maior, são informações que ninguém discutia antes na mídia, começou ser discutido nota, conceito e 
nota, diferenças, retenção, ciclo “... olha, não é tudo a mesma coisa, 4º ano não é a mesma coisa que 
1º, 2º ou 3º”, já tem uma diferenciação.  Acho que teve muito impacto, teve impacto em relação as 
matrizes, uma organização de currículo porque veio o PNAIC neste ano, foi no final de 2013, foi junto 
com  o “Mais Educação”, então teve ai uma mudança sim, pros professores também, pensando nisso, 
nessa coisa de currículo, porque veio a história dos Direitos de Aprendizagem... 

Entrevistador – Que antes não tinha? 

Entrevistado – Não tinha. Por mais que você tivesse agrupado estas matérias curriculares de uma 
forma próxima, a gente trabalhava com expectativa, expectativa é habilidade, quando você muda pra 
Direito você já não está mais falando de habilidade, já é outra concepção, não é mais uma concepção 
técnica, produtora, passa a ser mais uma concepção de valor, direito é um valor. 

Entrevistador – Você acha que essa questão de mudar de expectativa pra direito causou um impacto 
no professor? 

Entrevistado – Eu acho que isso causou um impacto maior no professor, na população não, porque 
isso vira sinônimo pra eles. É raro um pai que soubesse que o nome dos nossos conceitos era 
expectativa, raro, mas eu acho que pro professor isto foi um impacto, isso certamente foi. Eu lembro 
que tinha um caderno, até vou pegar pra te mostrar, eu ainda guardei alguns volumes desse caderno 
que saiu nessa transição, que é esse caderno aqui , Caderno das Interfaces Curriculares, ele saiu 
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antes do “Mais Educação”, ele foi publicado, o “Mais Educação” saiu em novembro de 2013, e em 
outubro de 2013  ele saiu, um pouquinho antes, não tem um mês, tanto que ele fazia ainda  menção 
como 4º e 5º ano sendo ciclo I. Como saiu muito próximo da publicação do “Mais Educação”, virou 
uma super confusão, “...mas o ciclo I não é o 1º, 2º e 3º ano?, então o 4º e 5º  não é o ciclo I mais, é o 
ciclo II?”. Então a própria Prefeitura ainda não tinha disciplinado a nomenclatura... 

 Entrevistador - Estava confuso nos próprios cadernos? 

Entrevistado – Nos próprios cadernos, nas publicações oficiais, tanto que hoje a gente tem clareza 
que quando fala em I você fala da titulação do professor... Fundamental I, mas não do ciclo, ciclo é I, 
II e III. Foi muito confuso esse inicio hoje eu consigo falar com mais clareza, porque a gente 
continuou se formando aí em cursos, em materiais que são publicados, mas em 2013 eu me orientei 
pelos jornais, porque a própria Prefeitura deixou a desejar em termos de convite pra participação 
dele, quando foi aberta para a nossa participação, a mídia já estava correndo solta com essas 
informações, eu mesma fiquei sabendo pelos jornais. 

Entrevistador – Mas e depois, eles consultaram vocês? 

Entrevistado – É, teve uma plataforma que ficou aberta durante um tempo para crítica ao “Programa 
de Reorganização Curricular Mais Educação”. Eu lembro que eu participei, vários professores 
participaram, eu acho que foi bastante coisa remodelado, eu lembro que na minuta, não sei se chama 
minuta, eu acho que se chama minuta, o projeto original tinha um item sobre matérias que deveriam 
ser  cursadas como Dependência, pra quem ficasse no 9º ano com problemas,  se não me engano no 
9º ano só, ou no 8 e 9º , isso que a gente  apontou como um problema maciçamente, eles retiraram 
essa nota técnica, ela não existe mais hoje no programa oficial. Teve outros pontos também, acho 
que teve outros dois pontos  mais significativos que também foram retirados , o grosso permaneceu 
lá, um pouco da nossa crítica sobre a maneira  como se encarava a lição de casa e essa coisa de 
nota numérica, ficou. 

Entrevistador – Então eles não levaram em conta todas as opiniões? 

Entrevistado - Todas não, algumas, eu não sei se isso foi feito através de estatísticas, porque se foi  
através de estatísticas é justo, vai...  cem pessoas que participaram, se só duas  apontaram este 
problema, então OK, as pessoas não se manifestaram, então devem concordar. Eu não tenho essas 
estatísticas, mas eu sei que, por exemplo, o nosso grupo apontou a questão da nota numérica e 
conceito, a gente achava que embora a princípio parecesse interessante para a  população, a longo 
prazo isto seria um problema, e a gente achava  de uma certa forma um pequeno retrocesso em você 
voltar pra 0 à 10, seria melhor  manter os conceitos, ainda que estes conceitos fossem remodelados, 
renomeados, mas não se mudou... 

Entrevistador – Por que vocês consideram um retrocesso essa mudança de conceitos pra notas? 

Entrevistado – Eu acho que quando você fala em notas, necessariamente você fala em média 
também, de 0 à 10 você traz uma questão de média e a gente não compreende  que... Depois isso 
até acabou sendo esclarecido numa nota técnica que foi publicada a posteriori, a nota técnica 22. A 
avaliação do aluno não é uma soma de um monte de coisas que ele vai fazendo, não é só essa 
avaliação, embora eu até possa fazer esse tipo de avaliação, dou três trabalhos, se você fez três 
você tem nota, se você fez dois você só tem mais ou menos, se  você só fez um  você não tem quase 
nada, não é essa avaliação que a gente compreende como uma avaliação global,  quando você  faz 
uma avaliação global você nomear como conceito S, NS, parece um pouco  mais claro do que você 
falar que nesse global você ficou com 5,5. 

Entrevistador – Quer dizer que as notas de 0 à 10 estão mais próxima de uma formação somativa e 
não formativa? 

Entrevistado – Somativa. 
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Entrevistador –Então você considera este ponto uma contradição com o que é proposto no 
Programa? 

Entrevistado – Então, nesse sentido sim, embora a princípio pareça mais interessante pra população 
entender, eu compreendo isso, acho que realmente pra população parece um ganho você avaliar de 
0 a 10, porque remonta tudo aquilo que no passado já era praticado entre os pais, os avós, os tios, 
sabem precisar porque eles passaram por este sistema. Mas não é porque era no passado que era 
bom, e eu acho que isso a Prefeitura já tinha bem esclarecido nas três notas “S, PS, NS”, se isso não 
tivesse muito claro pra Secretaria, deveriam ter inventado um quarto conceito, que é o conceito, por 
exemplo, que a gente  até gostaria que houvesse internamente,  que é aquele “do não participou”, 
porque o NS  é um não satisfatório, significa que eu te avaliei  e dentro dessa avaliação o que você 
conseguiu conquistar não foi satisfatório para os princípios que a gente estabeleceu  que deveriam 
ser,  mas e se eu não te avaliei como eu coloco um NS? Também era uma outra questão a ser 
levantada, se eu não te avaliei  não significa que você não é satisfatório,  pode ser que você seja 
satisfatório, só não  tive condições de te avaliar,  ou porque você não veio ou porque você não 
fez,você se recusou a fazer, ou porque a sua possibilidade de executar aquela atividade está muito 
aquém do que eu estou te oferecendo, no caso por exemplo,  de uma inclusão grave. Então, é uma 
questão bem interessante, eu gosto muito desse assunto, mas naquele momento lá da plataforma 
aberta, em que a Prefeitura nos consultou, eu não sei se estatisticamente isso foi um número 
considerável,  mas eu lembro  que pelo menos nós aqui nessa unidade a gente  contou... 

Entrevistador – O grupo de professores concordaram com esta questão? 

Entrevistado – Isso, era um consenso, eu mesmo era uma das que assim como a população geral 
pensava que era uma solução “0 à 10”. Fiquei super empolgada nas primeiras publicações nos 
jornais, mas a gente fazendo estudo ali no coletivo, no PEA, estudando o que vinha sendo publicado, 
depois dessa minuta do Programa em si, no coletivo a gente chegou a este debate, e eu fui 
plenamente convencida de que não, realmente seria um retrocesso. No ano seguinte, que foi o ano 
de  2014, primeiro ano mesmo de mão na massa com o “Mais Educação”,  ao longo do ano todo foi 
esse “perrengue”, essa discussão  e todo mundo falando “...viu, era melhor o conceito”, porque   a 
gente ainda não está com a situação plena pra avaliar de 0 a 10, não é o nosso princípio. 

Entrevistador – Pelo que está falando, houve bastante discussões na JEIFE em relação a reforma? É 
isso? 

Entrevistado – Sim, a gente fez bastante discussões.  

Entrevistador – Ok. Antes vocês se dividiam: um Coordenador pro Fundamental I e um outro pro 
Fundamental II. Ainda continua dessa forma? 

Entrevistado – Ainda é assim hoje. É uma organização da nossa escola, há escolas que não se 
organizam assim. É uma organização nossa por conta de ano de 2014, a gente se dividiu em três 
grupos: havia o grupo que era só da alfabetização que ficava com a outra CP, havia o grupo só do 
autoral que ficava comigo, e havia o grupo do interdisciplinar que abarcava nós duas. Nós tínhamos 
princípios, objetivos diferentes de estudo para cada ciclo, de construções de materiais diferentes, 
então durante o ano foi um horror essa organização conjunta, porque o professor que atuava na 
alfabetização era só alfabetização, plena,  regente, ótimo, os professores que atuavam no 
interdisciplinar e que tem o princípio da interdisciplinaridade na própria matéria, são especialistas, 
eles atuavam neste  interdisciplinar e também no autoral, e ficava aquela coisa  “... não, mas agora no 
autoral eu estou falando propriamente da preparação de projetos dos 8ºs anos e de como vai ser o 
TCA no 9º, mas eu quero falar da situação do 6º ano, que está com docência compartilhada”,  enfim,  
os assuntos eram tão complicados naquele início, que a gente percebeu que era inviável, e no 2º 
bimestre a minha colega CP entrou em licença, não retornou mais e se aposentou. 

Entrevistador – Você ficou com todos os grupos? 

Entrevistado – Eu fiquei com os três grupos, e os três aconteciam concomitantemente e era muito 
complicado, foi péssimo aquele ano, foi péssimo, a gente não tinha ainda partes do material que hoje 
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existe, não havia parte da concepção que hoje está mais deflagrada em termos de formação, a norma 
técnica não tinha ainda sido publicada, porque ela foi publicada ao longo desse ano, foi um horror, 
mesmo a gente querendo  já abraçar logo de início.  E aí no ano seguinte em 2015 eu já tinha uma 
outra colega Coordenadora, ela a princípio  veio com a situação de acompanhar o Fundamental II, e  
naquele momento eu  fiquei com o Fundamental I, então, ela ficaria só com o Fundamental II e eu 
com o I. Aí a gente separou os professores por turno, todos professores que atuam de manhã fazem 
comigo o PEA,  que maciçamente é de Fundamental I, e todos os professores do Fundamental II que 
trabalham à tarde,  fazem o grupo do PEA com a outra CP, inclusive os dois professores que são 
POIE e POSL que são do Fundamental II mesmo, por conta dos TCA‟s   que eles atuam um 
pouquinho mais. 

Entrevistador – Então, foi mais pela formação dos professores que fizeram essa separação, porque 
pelos ciclos precisaria de três Coordenadores? 

Entrevistado – Foi, precisaria de três Coordenadores pra sair alguma coisa bem feita, e mesmo 
assim, por conta da atribuição do próprio professor, esse ciclo II ficou dividido entre turmas da manhã 
e tarde, então os professores às vezes atuam no finalzinho do ciclo da manhã e no ciclo II, e ainda no 
ciclo da tarde com o ciclo II, então fica essa situação inviável. Esse princípio de fazer a separação 
não deu certo, de fazer junto há muita reclamação, ao que você precisa correr, ao que precisa 
estudar, então separou mesmo. Eu estou convicta de que foi uma boa, eu escuto colegas 
Coordenadores em outras escolas comentando como são as reuniões com todo mundo junto, e por 
mais que eu acho que haja aquela característica de afinar tudo, porque está todo muito presente, eu 
não acho que isso é uma otimização do tempo. Tenho várias críticas, acho que não é otimizar o 
tempo, é você se perder, por mais que o professor do Fundamental II adore saber, por exemplo, 
quais são as hipóteses de escrita, não faz o menor sentido você  ficar dando aula ao professor sobre 
quais são as hipóteses, não tem nada a ver, tem que cair na real, cada um tem que aproveitar esse 
tempo pra que seja produtivo de verdade.  

Entrevistador - A escola possui Regimento Interno? 

Entrevistado – Possui desde 2013. 

 Entrevistador - E como ele foi construído?  

Entrevistado – A escola adotou aquele modelo padrão  que veio da Secretaria em 2013, se não me 
engano em outubro também, a data dele é muito próxima do “Mais Educação”. Naquele momento, a 
gente construiu através de reuniões, não lembro se foi Reunião Pedagógica ou se foi reunião de 
retorno mesmo, o que nós alteraríamos. Aí, nós alteramos horários, a gente alterou a parte de direitos 
e deveres, tem uma parte lá de sanções que a gente não mudou, deixou como está. A gente alterou 
também algumas partes que são relativas a identificação da escola, escola com comunidade, mas eu 
acho que a parte que teve mais modificação foi de direitos e deveres, seguiu aquele modelo principal, 
aquilo a gente não alterou, mas aí a gente foi pondo anexos, isso em 2013, mandamos pra aprovação 
e ele foi aprovado de início em 2013, aí passou 2014 com ele vigente e em 2015 teve um acréscimo 
no início do ano também nesta mesma sessão dos direitos e deveres. 

Entrevistador – Com a reforma houve algumas mudanças nas medidas disciplinares, que antes não 
podia e agora pode. Como os professores reagiram a isso? 

Entrevistado – Ah... no começo eles ficaram super animados, porque dá uma impressão que punição 
resolve alguma coisa, e como aparecia neste texto modelo, neste texto padrão essas medidas,  a 
gente não mexeu, deixou do jeito que estava no texto padrão , mas todo mundo ficou bem assim 
achando que “...agora assim vai ser a solução”. Mas ao longo do ano de 2014, quando as situações 
de conflito foram aparecendo, a gente viu que a primeira lá dos itens, se não me engano, que é de 
advertências, sempre foi praticada pela escola, então isso já era fato dado, a segunda, se não me 
engano era suspensão. A suspensão foi a novidade que a gente seguia estritamente no que era 
prevista em lei, então antes não podia, não tinha suspensão. Aí de fato alguns casos começaram a 
ser suspensos, mas eu me lembro que quando chegou um caso gravíssimo aqui na escola, não sei 
se foi 2014 ou 2015, eu acho que foi 2014, quando chegou naquele caso gravíssimo, que a gente 
pensou “... esse é o caso  da número três das sanções, a expulsão com a convocação do Conselho”, 
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aí a gente viu que era um “perrengue”, não é porque estava previsto na lei que seja uma coisa 
simples, porque ainda que o Conselho seja chamado, e que o Conselho decida pela reorganização 
da família,  pra que esse aluno vá pra uma outra unidade, porque aqui não há mais possibilidades, 
isto não é respaldado pelos órgãos superiores, então me parece algo pró-forma, continua até hoje. 
Isso não foi remodelado, a gente não tem autoridade para mexer nesse item, a Prefeitura também 
não mexeu. Nesse ano de 2016, nós aqui na escola e outras escolas também, receberam um pedido 
da Defensoria Pública do Estado de SP pra se manifestar estatisticamente quanto ao número de 
crianças que nesse último ano sofreram alguma dessas sanções, e todas as escolas da Prefeitura 
foram autorizadas a responder essa pesquisa. A própria Prefeitura passou uma comunicação em 
rede para que a gente respondesse a essa questão, e nós respondemos, eu me lembro desse item, 
era uma das questões que a Defensoria perguntava: “Qual o número dessas crianças?”. Porque de 
certa forma contraria o ECA, não adianta também o Conselho decidir, está escrito no papel, é expor o 
aluno onde ele não quer, ele quer estudar aqui, e como aqui não dá certo o comportamento, quer que 
ele estude na escola do lado, a DRE não respaldou, estava escrito lá, então virou um nó, me parece 
que isso até hoje continua no “limbo”, porque a Defensoria não se manifestou depois, e a Prefeitura 
oficialmente também não mudou nada que modificasse o que está escrito lá. Então, parece que tem 
essa sanção... 

Entrevistador – Mas não acontece na prática? 

Entrevistado – Não acontece por esses dois motivos, porque primeiro não é algo que a escola possa 
decidir sozinha, precisaria de uma esfera superior pra fazer os ajustes e não há, e segundo, a gente 
percebe que isso também contraria o que está escrito no ECA, que todo mundo estudou. Então, me 
parece uma coisa inócua o que está ali escrito, ou se expede um outro documento que foi revogado 
em definitivo ou se reorganiza. 

Entrevistador - Em relação a avaliação enquanto processo, como era antes  e como é agora, e o que 
você pensa sobre essas mudanças? Como os professores reagiram? 

Entrevistado – Ah então, de início eles reagiram em relação à notação de 0 à 10 criticamente,  isso  
depois só veio a ficar mais acirrado, porque eles já tinham sido críticos no início, depois ao longo dos 
nossos encontros percebo que de fato quem não estava convencido acabou se convencendo , tanto 
que me parecia que era algo melhor para o aluno o conceito em vez de nota.  Em relação à avaliação 
ser mais formativa e não somativa já era construção da Prefeitura, então nesse ponto eu acho que 
não foi uma novidade, os professores já sabiam disso, eles já não eram favoráveis a média, mais a 
verificar em que momento que o aluno está. Claro que ajuda você ter um documento que reforça com 
bastante ênfase isso, porque aquele que não está convencido tem oportunidade de se formar nessa 
forma também, então acho que ajudou muito a nota técnica, mas me parece que o grosso do coletivo 
já tinha esse princípio bem construído de avaliação formativa, processual e não só somativa. 

Entrevistador - E as provas antes não eram obrigatórias e agora são, não é? 

Entrevistado – Não, eu acho que não, eu acho que há aí um equívoco, antes do “Mais Educação”, as 
provas embora não fossem obrigatórias, que fossem apresentadas nem mensalmente, nem 
bimestralmente, não tinha essa fala bimestral embora fosse semestral. A avaliação, a prova em si não 
era cobrada da escola por períodos, mas a gente tinha uma infinidade de avaliações externas, então, 
me parece que depois dessa modificação pra Direitos, pra avaliação de fato gradual e processual, me 
parece, que não há exigência de que a prova seja exatamente no bimestre, porque eu não preciso 
dar uma prova, posso dar uma avaliação diferenciada nesse bimestre, posso dar, por exemplo, um 
trabalho de pesquisa, um trabalho que vai lá na frente, se expõe, seminário. 

Entrevistador –Então aqui na escola não é obrigatório essa prova bimestral? 

Entrevistado – Prova não, sabe que é uma prática da maior parte dos professores fazerem prova, 
mais a gente aqui, por exemplo, não faz Provão. Eu fazia antes do “Mais Educação” provão, e era até 
organizado pela Coordenação mesmo. A gente tinha uma data marcada com antecedência com 
aluno, com professores, uma organização diferente, as provas eram escritas aqui por nós, era no 
formato de provão mesmo, porque a gente estava afinado com o provão externo, então a gente fazia  
mesmo esse rol de conteúdos pra treinar, pra verificar se tava ali afinado com o que era cobrado de 
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forma externa,  então a gente tinha provão. E vamos lembrar, a nossa matriz curricular era habilidade 
e competência, por isso expectativa de aprendizagem tinha lá habilidade, é uma coisa mais 
pragmática, pra construir habilidade em si, então a prova cairia bem, quando mudou pro “Mais 
Educação”, a primeira coisa que nós fizemos foi “... não, não temos mais provão, não faz mais 
sentido”. Se eu elaborei uma prova, e eu sou sei lá uma professora de 5º ano, e eu quiser socializar 
essa prova com você que é também do 5º ano, e se você achar que está compensando, que aquilo 
está interessante, elas  estão livre pra trocar uma com a outra, mas isso não é organizado de forma 
mais sistemática, porque agora a avalição externa, nós sabemos que  a gente  só faz aquela que é 
proposta pela Prefeitura, não é mais uma politica nossa, politica de prova, entendeu? Não é mais isso 
que a gente tá construindo uma habilidade em resolver questão de prova, agora é um valor, é 
diferente. 

Entrevistador – Entendi. Você acha que a volta da presença dos boletins foi algo interessante? 

Entrevistado – Sim, eu acho que o boletim era legal, eu já fazia nessa escola um boletim bem mais 
simples, que era extraído das planilhas do Excel que a gente construía, mas ele era bem simples 
mesmo, diria até bem pobrinho em termos de informações pros pais. Agora o boletim é bem mais 
interessante, o boletim tem as notas dos bimestres acumuladas, então se eu estou no 3º bimestre, eu 
consigo visualizar do 1º, do 2º, do 3º. O meu era muito simplesinho, feito numa planilha Excel,  ele 
não tinha essa possibilidade, então ele melhorou visualmente, ele melhorou em termos de contato do 
professor com os pais, pois tem aquele campo de recomendação aos pais, tem o campo das 
recomendações aos  alunos, tem o campo  que o aluno escreve a  sua autoavaliação. No 1º bimestre, 
os nossos alunos do 4º ano em diante fizeram a sua autoavaliação pra postar lá na página, cada um 
construiu a sua com muita dificuldade, mas construiu, então eu achei muito legal a impressão de um 
boletim. 

Entrevistador – Você acha que já dá pra sentir alguma diferença na natureza da reunião de pais, 
algum impacto? 

Entrevistado – Ah sim, eu acho que na reunião dos pais, a maior parte dos pais vem porque querem 
pegar o boletim. O boletim virou um documento de uso, não sei exatamente pra que fins,  onde eles 
apresentam, mas eu sei que eles apresentam até em outras instituições que pedem esse boletim pra 
acompanhamento, então  eu acho que é válido sim. 

Entrevistador – Você visualiza algum impacto na escola em relação ao aumento da reprovação? 

Entrevistado – Não, de jeito nenhum. 

Entrevistador – Como os professores têm reagido a esse aumento dos anos de reprovação? 

Entrevistado – Não, eu acho que não teve esse aumento não, porque embora seja um assunto hiper 
polêmico, e que todo final de ano ele acaba vindo à baila, e sempre há aquele professor que gosta do 
sistema seriado, que gosta de um sistema mais punitivo e vai sempre trazer essa argumentação “... 
então, mas agora há reprovação, vamos reprovar, vamos reprovar de qualquer forma”, não quer nem 
avaliar direito o caso, mas há também aquele grupo que já tem anos de rede, que já vem de uma 
Prefeitura que avaliava  de forma mais global, e que não sai reprovando porque a média do aluno 
ficou 4,0 e tinha que ser 5,0, então já faz uma avaliação um pouco mais do coletivo, uma avaliação 
um pouco mais global desse aluno,  então eu acho que embora seja polêmico tem uma tendência a 
não reprovar, a princípio somos contra a reprovação, digamos assim. 

Entrevistador – Entao, não teve muito impacto o aumento das possibilidades de reprovação? 

Entrevistado - Não, não teve, pode pegar as nossas estatísticas, a gente continua tendo a mesma 
estatística no final de ciclo,tem o mesmo número que é... pipoca em termos de avaliação por 
ausência, por falta de frequência, são aqueles casos que a escola acompanha há anos, são os 
mesmos alunos  que tem os mesmos problemas pontuais de frequência, que já fizemos intervenção 
de todos os tipos, Conselho, família, vai na casa, volta, manda cartinha e que não é resolvido. Ás 
vezes é até o mesmo aluno que no ano passado já ficou retido, então a gente percebe que não deu 
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resultado essa retenção, então a gente esgota toda possibilidade de compensação pra não ter isso, e 
aqueles casos que são por nota e que foram abertos, digamos assim, lá no final do ciclo autoral já 
havia, um caso ou outro no 9º ano e continua sendo ainda um caso ou outro no 9º ano.  No 5º ano, a 
gente só fazia a reprovação por conta de frequência mesmo, no ano passado não teve nenhuma, 
ah... teve uma reprovação por frequência, não teve ninguém mais. Nas outras séries, não tivemos 
reprovação, e no 3º ano é que foi a novidade, então a gente teve a reprovação, foram quatro alunos 
no 3º ano do ano passado. Ao longo dos anos seguintes, pelo que percebo, e são seis anos nessa 
mesma escola, guardando documentos a respeito, a gente percebe que a reprovação é um fracasso, 
porque de todos, eu tenho papeis inclusive a respeito, de todos os casos que são reprovados por 
nota, não por frequência, por frequência os casos até melhoram, você resolve, às vezes o caso 
permanece, aí não dá pra julgar ainda, mas no caso da reprovação por nota eu tenho aqui uma 
estatística de mais de 90% (interrupção externa) Então, como eu estava dizendo, eu tenho esta 
estatística que é de 6 anos nessa escola , e que você tem mais de 90%  dos casos de  reprovação  
que no ano seguinte esses alunos entram em evasão escolar, então para quê você vai reprovar? Ele 
vai embora da escola, vai parar de estudar! Então, eu apresento isso todo ano, se você tem um 
planejamento diferenciado pro aluno que vai ficar retido e que a gente não tem, eu sei que é válido, 
mas se você não tem, você vai oferecer mais do mesmo, a mesma aula, do mesmo jeito, organizada 
da mesma forma pro mesmo cara que não sabe, não é porque passou um ano a mais que ficou 
melhor, e agora que ele vai conseguir... 

Entrevistador – E os professores também partilham dessa opinião? 

Entrevistado – Hoje compartilham, hoje, ao longo desses seis anos, isso foi sendo modificado, 
independente do “Mais Educação” ou não. Eu migrei nos dois ciclos, então cabe fazer essa 
lembrança, até eu sair que foi em 2013 do ciclo II compartilhávamos, vim pro ciclo I em 2014, 2015 e 
esse ano a gente compartilha dessa opinião. Depois, houve uma modificação no grupo da tarde dos 
professores, pediram remoção, outros vieram, eu não sei hoje se vai haver essa compreensão 
maciça desses dados que eu estou te passando, eu acredito que sim pelo que eu observo nas 
colocações do grupo da outra CP, e dela em relação ao grupo. No Fundamental I eu tenho essa 
certeza, inclusive dos casos que nós tivemos no ano passado do 3º ano, que eu posso falar com 
propriedade, foram quatro,  desses quatro casos,  eu tive um que foi por evasão, foi por problema de 
falta, falta de frequência , esse aluno continua com problema, então já tenho documentação para 
vários órgãos, inclusive apontando que mais uma vez não foi a retenção que o salvou, então a 
situação permaneceu,  o problema permaneceu , a gente não consegue resolver sozinho. Os outros 
três, desses outros três, um pediu transferência da escola, não foi um caso de evasão mas ele se 
transferiu da escola, quer dizer, não foi observado com bom olhos ou por ele, ou pela mãe, não sei, 
mas se transferiu, ou acha que aqui ele não foi produtivo, na outra escola vai ser, uma coisa até pra 
se investigar. Outros dois casos permanecem comigo, nesses outros dois casos, um aluno a gente 
percebe que naquela ocasião faltava mesmo maturidade pra ele, que se ele fizesse mais um ano, 
seria um tempo maior pra ele conseguir se adequar, pra ele conseguir pegar o que era necessário pra 
si, então esse melhorou. Mas a outra aluna que ficou não, e ela reprovou por notas, não era por 
frequência, ela era uma aluna freqüente, então você percebe que não é eficaz, é uma ilusão você 
achar que ano a ano você vai reter determinados alunos, e que no ano seguinte ele vai voltar uma 
outra pessoa, é uma ilusão, é um ano que ele perde, é gastos em cofre  público, é desgaste do 
professor, que às vezes cabe até o mesmo professor que vai perceber que ele falou uma coisa de um 
determinado jeito e vai continuar falando dessa mesma forma. 

Entrevistador – Em relação ao Caderno de Orientações Curriculares, pelo que entendi vocês não 
usam mais, é isso?  

Entrevistado – Foi substituído pelos Direitos, isso em 2015, em 2014 a gente ainda continuou usando 
as expectativas que são esses cadernos que você fala, em 2015 a gente já guardou completamente 
este caderno, a gente adotou no 1º ciclo só o modelo PNAIC que são os direitos de aprendizagem, no 
4º e 5º a gente pegou  os direitos de aprendizagem do PNAIC para os especialistas, e as professoras 
de 4º e 5º elaboraram um currículo comum pro final de 2014. Em 2015, eu julgo que eu fiz melhor, eu 
reuni o Fund I todo num momento de reunião, e nós elaboramos o que chamamos de marcadores, 
então a gente tem um currículo próprio, que foi elaborado no ano passado, e  é com  o qual nós 
começamos o ano de 2015 e 2016. Então, esses marcadores foram extraídos do que a gente tem de 
documentação legal, e todo mundo dessa escola usa, quem chegou aqui ganha uma cópia dos 
marcadores, lá está dividido por ano, 1º ano é isso, ele tem que sair do 1º ano... 
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Entrevistador – Como se fossem tópicos?  

Entrevistado – Isso, é claro que a gente bebeu lá no PNAIC, mas como a Prefeitura não publicou 
ainda o que seriam os Direitos do 4º e 5º e daí pra adiante, a gente não ficou esperando não, a gente 
aposentou as expectativas logo de cara, porque não era mais a nossa concepção trabalhar como eu 
disse com habilidades, mas a gente elaborou esses marcadores, que tem ali os direitos divididos por 
turmas. Então, o 1º ano tem que sair sabendo...  2º ano é isso, aquilo, aquilo lá, então a gente já fez 
no ano passado, trabalhamos o ano passado todo com marcadores e esse ano também.  Então, 
ninguém fica na dúvida, “... a Prefeitura vai publicar, ah que legal”, a gente vai estudar, vai se 
apropriar, mas estamos tranquilos. 

Entrevistador – Vocês já se anteciparam. Em relação ao SGP, substituiuo Diário on-line, eu queria 
saber qual o impacto que teve na escola, nos professores? 

Entrevistado – Péssimo, o SGP é uma ferramenta fadada ao fracasso (entrevistada se aproximou do 
gravador dando ênfase na voz)! O SGP é uma ferramenta que parece interessante porque ele 
sistematiza, e é bom sistematizar, é bom documentar, ninguém é contra isso, mas o SGP quer dar 
conta do que é fluido, do que é instável, orgânico, e sistema nenhum dá conta disso. Então, se o SGP 
tivesse um principio de ser um sistema em que eu coloco nota e falta e isso me gera o boletim 
bárbaro, mas o SGP quer pegar o orgânico, o particular, o pessoal, jamais vai conseguir, só vai ter 
problemas.  Agora, por exemplo, estamos desde ontem com o SGP fora do ar, a gente só tem até 
sexta agora, vamos lembrar que hoje é terça e eu tenho até sexta para finalizar todos os registros do 
2º bimestre, e ele está fora do ar desde ontem, hoje também  não funcionou o dia todo, nenhuma tela. 
Liguei hoje na DRE Ipiranga e falei com a responsável pelo SGP, ela disse que recebeu o 
comunicado também de outras Diretorias que ele também estava fora do ar, e que amanhã eles vão 
ter uma reunião pra ver o que está acontecendo. Amanhã é quarta, ainda que amanhã mesmo eles 
corrijam todos os problemas que eles estão enfrentando, que dizem que é por sobrecarga, são 
novidades que eles estão implementando nesse momento de fechamento, e ainda com muito acesso, 
imagina em dois dias ter que fechar tudo, isso acaba com a rotina da escola, com a nossa 
organização. O SGP exige um registro miúdo que é inócuo porque ninguém lê, e que não nos 
embasa, um relatório que eu, CP, faça, embasa muito melhor documentalmente falando da escola, do 
que uma papelada lá que depois ninguém vai ler, não sabe nem como foi escrito... 

Entrevistador – Você considera o SGP um instrumento burocrático? 

Entrevistado – Burocrático, eu acho que, lembra quando eu falei que a minha planilha do Excel era 
muito simplesinha, até ridícula, ela precisava de um up-grade que a Prefeitura poderia ter me dado 
através do SGP mesmo, e para por aí! Os nossos planejamentos escritos ou as planilhas que as 
escolas inventavam, eram mais interessantes do que o que está lá, o registro sobre aluno era mais 
interessante do que o que está lá. Então me parece que é um desgaste muito grande, é um acúmulo 
de verba muito grande, é uma mão de obra, é uma força de trabalho muito grande num elemento que 
é puramente técnico e que não traz o humano pra melhor. 

Entrevistador - Então não traz benefícios? 

Entrevistado - O benefício seria a impressão do boletim, que eu vejo como um grande benefício. 
Assim,  tem um outro benefício que é interessante, quando você tem tudo lançado para o CP 
visualizar, ele pode publicar ali  os gráficos, então pra ele  é visual, mas eu acho assim, uma 
tremenda injustiça com todo o grupo dos professores, você prejudicar uma organização da escola, 
uma organização do horário coletivo, de HA, de HI e mesmo de uso de material de equipamentos, 
que nós não temos funcionando, de rede... 

Entrevistador – Não tem estrutura? 

Entrevistado – É, tudo isso só pra o CP depois publicar ali, imprimir um gráfico no formato  pizza, 
gente  eu faço isso numa cartolina depois com os dados que me passaram, não precisa dessa 
judiação toda, então eu acho que o resultado que ele me traz, que é bacana, que é o boletim on-line, 
poderia ter sido simplificado. A gente vem falando isso de ano a ano, são três anos que a gente fala, 
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simplificar, simplificar, não... aí só tem mais botão, aí tira um botão  que é o de atualizar  e acha que 
resolveu o problema, gente só tirou o botão de atualizar e pôs três outros botões pra mim... vamos 
acordar... aí você vê, por exemplo, os horários coletivos, não o PEA ainda, aí o meu moderador 
ainda, mas você vê o horário coletivo todo no desgaste do SGP e não roda, não roda, não roda... eu 
fico tensa...não é algo que seja viável, não é prático e eu gostaria que ele fosse remodelado 
tremendamente. 

Entrevistador - Em relação a todas essas mudanças vindas da reforma, você acha que houve alguma 
resistência dos professores? Como eles têm reagido a tudo isso? 

Entrevistado - Eu acho que hoje não mais, mas no início houve, naquele ano de 2013 houve a 
resistência por parte desses professores que tinham aquele esclarecimento sobre conceito, e aí tinha 
um grupo, do qual eu fazia parte, que achava que nota era melhor, então ali teve ali a polêmica, 
depois acabou, diminuída, mas teve, essa foi uma resistência. Outra resistência é o SGP, é uma luta 
até hoje, eu sou resistente ao SGP, nós fazemos porque somos cobrados, é a maneira como a 
Prefeitura acha que vai controlar o mínimo das informações do aluno, então a gente participa, a gente 
faz, olha aqui a minha papelada sobre o SGP, tudo que eu tenho que terminar, então tá na minha 
cara aqui, mas eu não acho que seja algo...eu gosto de fazer coisas que são lógicas e eu não acho 
lógico, então tem isso. Outra polêmica, a maneira como as propagandas foram veiculadas na época 
para a comunidade sobre lição de casa, sobre notas, “.. ah agora vai ter lição de casa”, como assim, 
agora? Vai ter lição de casa agora, porque eu inventei uma plataforma onde eu escrevo lição de casa, 
então, antes não tinha? É uma informação assim, então isso foi uma polêmica, foi uma resistência, 
gente... claro que não é, falaram errado, não ponham essa propaganda na televisão, quer colocar  
propaganda sobre a remodelação, põe diferente, põe “olha gente, vamos valorizar mais a lição de 
casa, a gente precisa que vocês também em casa, se organizem pra ter o mínimo  respeito pelo 
momento  que o aluno tem que fazer a lição de casa”,  e não é falar “Agora vai ter lição de casa”. 
Então, eu acho que teve essa resistência, deixa eu ver  outra resistência ...ah sim, no início você 
trabalhava com expectativa de aprendizagem,  que era habilidade e competência, até a gente 
estudava com Perrenoud, que caminha nessa linha, e aí de repente você muda pra Direito. Então, 
todo mundo falou “... isso é política, só trocou o nome de expectativa pra direito”, então isso foi uma 
polêmica, agora a gente entende “... não, não só trocou o nome”, hoje estudando a gente percebe, 
trocou uma concepção, ela não é mais tecnicista pragmática, agora é mais valorativa, é valor, é um 
direito, é o mínimo que tem que ser assegurado à ele, eu pelo menos entendi também, passei de 
grupo,  hoje eu acho  que tem que ser direito e não expectativa,  mais isso naquela ocasião de início 
de implementação foi uma outra resistência . 

Entrevistador - De uma maneira geral você considera essa Reorganização como avanço ou 
retrocesso? 

Entrevistado – Avanço, por conta desses princípios acho que foi avanço, trouxe uma porção de 
novidades sobre interdisciplinaridade que eu acho bárbaro, autoria que pra nós hoje é todo mundo 
tem que ser autor, é Fund I,  Fund II. É o primeiro ano que  trabalhamos com essa noção, tudo meio 
misturado,  então acho que foi um avanço bárbaro em termos dos princípios norteadores, a 
concepção de Direito, que eu acho que tento me apropriar, acho que é isso mesmo, sim  é isso. O 
princípio de uma organização pra etnias, que acho que trouxe muito forte as concepções racial, 
descolonização, a escolha dos nossos livros didáticos do Fundamental, que aconteceu no ano 
passado em 2015, já foi sob a perspectiva da descolonização, o que que eu vou ter de imagens, o 
que eu vou ter de textos, eu acho que foi muito, muito boa. E a minha critica continua sendo o 
sistema de computação. 

Entrevistador – Você identifica este sistema , o SGP, como o único retrocesso dessa mudança? 

Entrevistado – O SGP e o “0 a 10” do 4º ano ao 9º ano. 

Entrevistador – Bom, é isso. Muito obrigada! 
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APÊNDICE G – Transcrição da entrevista com gestora SME 
 
 
Entrevistador – Então, eu queria saber como que vocês aqui da SME, veem essa reorganização dos 
ciclos de uma forma geral? 
 
Entrevistado -  Quando a Secretaria pensou na Reorganização Curricular dentro dessa proposta da 
reorganização do ciclo do Programa Mais Educação – SP”, buscou também referência  na gestão da 
Luiza Erundina, buscou-se vivências bem sucedidas, buscou assim materiais já trabalhados nesse 
momento da gestão, mediante um diagnóstico  inicial das demandas da escola. Nós estávamos com 
César Callegari como Secretário, e inicialmente ele começou visitando todas as Diretorias de Ensino, 
enquanto Secretário de Educação, e começou a buscar, a ouvir as professoras, buscar os gestores, 
ele fez inicialmente um diálogo, logo que assumiu. Em seguida, ele buscou assessoria, o Fernando 
Almeida, que até então era Diretor de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação, e aí 
buscaram à partir desse diagnóstico da rede, das demandas, das necessidades, a discutir essa 
Reorganização Curricular, já esboçando o Programa Mais Educação- SP, que, em 2014, ia 
desencadear a Reorganização dos Ciclos. Inicialmente foi isso, a ideia inicial de Reorganização 
Curricular. 
 
Entrevistador - E quais que são as perspectivas de vocês em relação a essa Reforma? 
 
Entrevistado - A ideia mesmo dessa reorganização curricular, na verdade, é a ideia do ciclo do 
desenvolvimento PARA a aprendizagem, você traz uma outra visão da avaliação, você não traz uma 
avaliação formativa, somativa, nem diagnóstica somente, mas uma avaliação como instrumento da 
aprendizagem também. É outra concepção de quando você tem um trabalho em séries como a gente 
tinha, ou aquele ciclo um pouco mais ampliado, que não necessariamente atendia a etapa de 
desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, as necessidades de desenvolvimento  mediante ali a 
aprendizagem dos alunos, a gente sabe que  o nosso ciclo ainda não é o ideal, a expectativa é que 
de fato  na prática ocorram os ciclos de aprendizagem. 
 
Entrevistador – Que não ocorra uma seriação dentro dos ciclos... 
 
Entrevistado - Dentro dos ciclos... a ideia é essa, tanto que na proposta se a gente parar pra pensar o 
planejamento teoricamente, a expectativa é que de fato ocorra na prática sim, a ideia inicial. 
 
Entrevistador - Que haja uma continuidade mesmo, essa é a perspectiva? 
 
Entrevistado – Isso, que o professor se aproprie dessa ideia de ciclo, que as escolas se apropriem  
dessa ideia de ciclo, a gente sabe da questão do sistema, que ele dificulta bastante, porque a escola , 
ela tem autonomia, ela pode se reorganizar. A gente teve o exemplo do “Campos Salles” , “Amorim 
Lima”, e outras escolas de diferentes Diretorias que conseguiram essa reorganização, porém as 
escolas estão ainda um pouquinho engessadas,  elas são frutos de um sistema, estão inseridas num 
sistema  que meio que engessou, mas por mais que você tivesse um ciclo, nós tínhamos dois ciclos 
de quatro anos, mas que evidenciavam séries, somente  lá no final do ano que havia uma reprovação 
e uma reprovação pra tentar resgatar ali uma aprendizagem  que possivelmente poderia ser 
diagnosticada lá  no 1º ano do ciclo, no 2º,  no 3º.  Eu acho que esse diagnóstico que o Secretario 
fez, que a equipe toda também considerou, depois veio o Chalita, deu continuidade, esse diagnóstico 
foi justamente à partir do trabalho dos ciclos dos anos anteriores, não somente com a referência 
teórica que a gente vivenciou com a Luiza Erundina, mas a experiência prática também dos ciclos de 
quatro anos no Fundamental I e de quatro anos no Fundamental II. Então, houve uma experiência ... 
ouvir os professores, ouvir essa comunidade docente é importante porque eles relataram ali, depois o 
projeto foi para o Portal, permitiu que os professores pudessem ter acesso, opinar sobre essa 
questão, ficou algum tempo, houve debate nas Diretorias. Nesse momento eu não estava na DRE, eu 
estava como CP em outra Diretoria e participei com os professores. 
 
Entrevistador – Você é Coordenadora Pedagógica agora nesta DRE, é isso? 
 
Entrevistado – Sou 
 
Entrevistador – Você que cuida de toda parte pedagógica? 
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Entrevistado – Isso, aqui na Diretoria. E até então, os professores na outra Diretoria onde eu estava, 
também participaram por representatividade  dessa discussão, lá  no início da Reorganização 
Curricular, no  primeiro documento,  essa reorganização conversa  com aquele Documento dos 
“Diálogos Interdisciplinares”, depois da Reorganização veio a formação, a constituição, a 
descolonização do currículo , a proposta de descolonização e a proposta de formação em cima disso, 
então você teria anteriormente dois ciclos de quatro anos, você muda para três ciclos com tempo 
diferenciado de três anos cada um, só que você tem o último ciclo com uma possível possibilidade de 
reprovação em cada ano do ciclo. 
 
Entrevistador - E você não acha que esse aumento das possibilidades de reprovação no ciclo autoral 
virou quase uma seriação?  Não houve uma contraditoriedade aí? 
 
Entrevistado - Então, isso foi uma crítica, inicialmente uma crítica que a gente até considerou, mas o 
que foi levantado durante os debates, durante as discussões, é que é um ciclo autoral e que o 
desenvolvimento ali, o preparo, a expectativa pra aquele ciclo é a possibilidade de autonomia, então 
seria um outro olhar para esse desenvolvimento, o aluno já começa a desenvolver a sua autonomia, 
já começa a buscar, ele  foi preparado teoricamente, a ideia mesmo do ciclo. Desde o início, lá no 
ciclo de alfabetização, a gente traz princípios de autonomia, a gente traz princípios de autoria, a gente 
traz todos esses princípios, mas a ideia mesmo é a garantia dos Direitos de Aprendizagem 
relacionados a alfabetização, então ele tem aquele tempo pra desenvolver a sua aprendizagem, pra 
construir o seu conhecimento dentro daqueles três anos.  No ciclo interdisciplinar ele já ganha mais 
autonomia, já vai desenvolvendo mais a sua autoria, que é também um princípio, e aí no ciclo autoral 
ele já tem teoricamente isso consolidado, pra que ele consiga, como que eu posso explicar, não só 
fazer suas escolhas, mas ser autor também, protagonista desse processo de aprendizagem. Então, 
ele vai buscando cada vez mais, e buscando ele tem mais espaço pra buscar esse aprendizado, ele 
tem mais espaço, o aluno consegue, não que ele seja responsabilizado pelo não sucesso, mas ele 
tem mais possibilidade de busca. É o ciclo autoral, onde ele vai aparecer um pouco mais, então, 
quando ele não consegue isso no 7º ano, ele tem mais um tempo pra exercitar um pouquinho mais 
dessa autonomia, a ideia seria essa. 
 
Entrevistador – Entendi. Por isso a possibilidade de reprovação, caso ele não busque isso que seria 
subsidiado para ele desde o ciclo de alfabetização. Seria isso? 
 
Entrevistado – Exatamente, ou seja, ele já tem ali um pouco mais de idade, já tem um pouco mais de 
vivências, ele vai buscando estes recursos, inclusive percebendo ali que ele precisa, que parta 
também um pouco mais dele, uma  corresponsabilidade no processo de aprendizagem,  não  que não 
existisse, mas garantindo, conscientizando um pouco mais esse aluno, esse olhar é que a gente teve 
pra esse ciclo autoral, nos debates, nas discussões. Se a gente considerar Paulo Freire, o ciclo não 
teria necessariamente essa retenção, dentro de alguns diálogos, de algumas questões, mas o que foi 
considerado, esta justificativa veio justamente da consulta pública também. A ideia inicial quando se 
colocou a consulta pública, havia possibilidade de colocar dependência, aquelas disciplinas onde o 
aluno carregava DP, isso foi excluído, haviam diferentes possibilidades, e essa possibilidade foi 
acatava ali na consulta pública, algumas manifestações foram evidenciadas, mas a maioria se 
fortificou nela. 
 
Entrevistador - Na consulta mesmo, foi uma reivindicação das famílias, dos professores? 
 
Entrevistado – Isso, o que nos foi relatado da Secretaria, porque antes da consulta, o Secretario 
passou e ouviu em todas as Diretorias, aí houve depois a consulta, organizou-se ou esboçou-se o 
documento, foi pra consulta e isso se confirmou na consulta. 
 
Entrevistador – Então, você acha que teve uma boa participação de uma forma geral da comunidade 
escolar como um todo? 
 
Entrevistado – Na consulta pública atual? 
 
Entrevistador – Não, na implantação de uma maneira geral, ela se pautou mais na consulta pública? 
Você acha que foi suficiente para que houvesse uma boa participação? 
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Entrevistado – Eu acho que, não sei se suficiente, não sei se garantiu, porque a gente não estava, a 
rede não vivenciou esse momento de participação, não era algo que a rede vivenciava, se  a gente   
parar pra pensar historicamente, nós participamos das Orientações Curriculares, mas nós não 
participamos na proposta, na concepção, os professores participaram na elaboração das 
Orientações, mas essa discussão de Reorganização Curricular, esse momento de consulta é algo 
novo, que a gente  tem vivenciado na rede, então não sei se atendeu realmente ali a maioria, se todo 
mundo participou, não consigo visualizar, mensurar isso. 
 
Entrevistador – E apoio ao professor pra que essa proposta se efetivasse mesmo na prática? Há 
várias possibilidades que vocês têm pensado, você poderia falar um pouquinho sobre isso. 
 
Entrevistado – Então, basicamente assim o carro chefe são as formações, uma das preocupações 
seria a questão da possibilidade do ciclo reprovar no ciclo autoral. Nós resgatarmos os conceitos 
antigos de reprovação, conceitos, concepções de avaliação excludentes, classificatórias, que era 
justamente aquilo que não conversava com a proposta. 
 
Entrevistador – Pra que não fosse usada de uma forma punitiva? 
 
Entrevistado – Exatamente.  Aquela frase comum do professor “...aluno que não faz nada, vai passar 
de ano”, não é a questão do passar de ano, é o que é não fazer nada? É pra além disso. A questão 
da formação visava buscar justamente isso “o que é não fazer nada? O que é nada na escola?”. O 
aluno passa cinco horas na escola, duzentos dias letivos com você, e não fez nada?, Ou ele não fez 
aquilo que você esperava? E porque ele não fez? Não  culpabilizando o professor, nem 
culpabilizando o aluno, mas realmente enxergar, olhar pra isso, só que olhar pra isso é complicado, 
porque o professor acaba olhando pra si mesmo, olha pra sua prática, e se você começa olhar pra 
isso, você sente a necessidade, é automático, tipo assim, consequentemente você  precisa dar voz, 
você precisa ouvir o aluno, você precisa permitir que ele fale porque ele não faz, e às vezes a escola 
não vai conseguir lidar com a resposta, não vai compreender a resposta que é uma questão de 
concepção. 
 
Entrevistador – Silenciar é mais cômodo... 
 
Entrevistado – Sim, até por uma questão de... não diria nem cômodo, de... descaso, de desrespeito, 
mas uma questão  até de falta de recurso, de perspectiva do professor não conseguir visualizar para 
além daquilo, vai aparecer questões ali de “porque eu não faço, de porque eu não me envolvo?”, que 
vão  fugir da alçada do professor, algumas lhe cabem, ele pode resolver, vai mexer com ele, vai 
mexer com a estrutura, vai dar um pouquinho mais de trabalho, outras não lhe cabem e como que ele 
lida com isso? Então esse aluno silenciado, esse aluno descartado, a opinião desse aluno 
descartada, meio que facilitava esse sistema, quando a gente coloca esse aluno como protagonista, 
quando a gente escuta esse aluno, quando a gente evidencia o que exclui ele do processo, a gente 
tem que parar pra pensar nisso, isso é trabalhoso, isso é política pública. 
 
Entrevistador – E você já visualiza algum impacto em relação a essa proposta no currículo? 
 
Entrevistado – No currículo, se a gente considerar que currículo são todas as... 
 
Entrevistador – Currículo é muito amplo... 
 
Entrevistado -  É... currículo é muito amplo,  se considerar que currículo é tudo que acontece na 
escola, eu avalio que sim, já houveram impactos positivos que já vivenciamos nos momentos de 
formação.  Na formação também com a descolonização do currículo,  a gente não traz a receita 
pronta, a gente busca evidenciar as práticas, com as práticas nascem as necessidades, e a gente 
considera o sujeito como sujeito ímpar,  mas não coletivo, isso dificulta quando você tabela  todo 
mundo, quando você classifica todo mundo, você faz um material padrão, você faz uma avaliação 
padrão, você faz tudo daquele encaixe dentro das caixinhas no mesmo modelo, quando você quer 
considerar a subjetividade da pessoa, do individuo, isso dá um pouquinho mais de trabalho, e aí você 
vai contextualizar, você vai caracterizar, você vai  aí se envolver um pouco mais, mas dentro  dessa 
proposta formativa que a gente trouxe práticas, nós conseguimos visualizar práticas que já estavam 
dentro dessa proposta. Nas formações a gente tem chamado professores para fazer relatos de 
práticas, e é aí que a gente consegue perceber impacto positivo, professores que já mudam mesmo 
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com o sistema, mesmo com a dificuldade. As dificuldades não mudam, o que muda é a prática e as 
práticas se refletem no avanço mediante as dificuldades. 
 
Entrevistador – E você acha que algumas dessas práticas são reflexos dessa reforma, das 
formações, das possibilidades que estão sendo abertas? 
 
Entrevistado – Eu acredito que sim, não tem dados tabulados justamente aí pra sua pesquisa, mas 
questões, tudo bem que é uma tendência mundial de multiculturalismo, mas se nós pararmos pra 
pensar, em questões na própria fala dos professores, a gente percebe a mudança, questões de 
gênero, questões étnico raciais,  isso já se modificou bastante, a gente percebe no próprio discurso  
dos professores,   são mudanças sutis, mas se nós tivermos presentes, se a gente buscar, refinar o 
olhar, a gente já consegue perceber .E isso vai ser difícil mensurar em avaliações físicas, porque são 
mudanças que vão revelar outro processo de aprendizagem, não vão ser reveladas em uma 
avaliação de Língua Portuguesa por exemplo, nem de Matemática que é o caso do IDEB, que vai 
avaliar mediante evasão, reprovação, e as provas de Língua Portuguesa e Matemática. Isso é o 
IDEB, mas essas questões mais humanas, humanizadoras no caso, essas questões que se refletem 
no convívio, essas questões que são currículos também e que interferem num futuro, vão refletir sim 
na Língua e na Matemática, mas imediatamente não. 
 
Entrevistador – É muito mais amplo que isso... 
 
Entrevistado – Sim, imediatamente a gente não vai conseguir visualizar, tudo bem, nós tivemos um 
avanço no IDEB enquanto município, mas foi justamente o tempo de implementação, então não dá 
pra gente considerar que tenha sido por conta do Programa, da implementação do Programa, da 
reorganização curricular, mas eu acredito que pro futuro, como é uma questão processual, a gente 
consiga visualizar um pouco mais. 
 
Entrevistador – Especificamente em relação a avaliação e a reprovação houve algumas mudanças, 
vocês conseguem já ver algum impacto também nestes aspectos? 
 
Entrevistado – Sim, nós tivemos, com a mudança, por exemplo, antigamente nós tínhamos a 
reprovação no 5º ano e agora nós temos no 3º ano do ciclo de alfabetização. Se a gente parar pra 
pensar, não tem dados quantitativos pra te informar, mas assim a gente sabe que há uma 
preocupação com a alfabetização, tendo em vista o Pacto de Alfabetização na Idade Certa, que é um 
pacto de nível federal, justamente casa aí com os três anos do ciclo de alfabetização. Então, se a 
gente parar pra pensar nesse ciclo especificamente, se a criança não está alfabetizada, ela fica mais 
tempo no ciclo pra garantir o seu direito de aprendizagem, e ali tendo todos os recursos, que vão 
tentar proporcionar isso pra criança. No ciclo interdisciplinar, também houve um impacto sim, no 
início, por exemplo, os professores ficavam “ah...nós vamos reprovar”, a ideia inicial era “agora 
aquele aluno que não faz nada, eu posso reprovar”, e não aquele olhar pra esse “não fazer nada”, por 
isso não pode ter um Programa, uma reorganização sem uma formação, uma questão está ligada a 
outra, senão você só volta ao passado, que era o maior medo de todo mundo. Poxa, agora pode 
reprovar do 6º ao 9º, o que que vai acontecer com esses meninos? E as crianças com dificuldades? E 
se essas dificuldades não são sanadas no processo?  Esses meninos acabam sendo punidos pela 
própria dificuldade de um sistema, que já exclui, já começou a excluir lá desde as séries iniciais... 
 
Entrevistador – Apesar das mudanças, foi uma preocupação de vocês essas questões? 
 
Entrevistado – Foi, tanto que as formações se baseiam justamente em trabalhar concepção, porque 
se você não mudar concepção não adianta, ele acaba excluído de alguma forma, se não é por via da 
reprovação, é por via do ocultamento lá da sala de aula. A reprovação acaba excluindo também se 
não for pautada numa proposta de Direito de Aprendizagem, ela exclui se você só reprova, se você 
dá “mais do mesmo” pra aquele menino, você não olha pra aquela dificuldade dele, você não olha pro 
problema apresentado, e nem pro processo que ele foi submetido pra reavaliar esse processo, ele 
acaba excluído. Assim o aluno só fica mais tempo na escola, como no ciclo de mais tempo onde ele 
ficava excluído ali dos processos dos 6º, 7º, 8º e 9º.  
 
Entrevistador – Acaba só mudando o lugar da exclusão, mas o processo acaba se mantendo se não 
há uma mudança de concepção, seria isso? 
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Entrevistado - Exatamente, então a proposta é buscar a concepção, o que é trabalhoso e leva tempo. 
 
Entrevistador - Verdade, não é fácil. E as questões relacionadas ao SGP, planejamento do professor, 
agora que é on-line, o que vocês têm sentido, houve algum avanço, os professores reagiram bem a 
isso, teve algum impacto? 
 
Entrevistado – Rs... Bom é um programa teoricamente grande... como eu posso dizer... é uma 
inovação tecnológica se a gente parar pra pensar. O SGP, inicialmente, quando foi implementado, os 
professores não receberam bem, houve aí uma resistência, mesmo porque o processo de 
implementação foi um pouquinho complicado, devido ao tamanho de nossa rede também. Se a gente 
parar pra pensar, a rede de SP é uma rede imensa, nós temos aí muitas unidades escolares, é um 
município muito grande, era de se esperar que houvesse essa dificuldade de implementação, tanto 
que o ano inicial não foi descartado ainda os Diários de Classe físicos, foi um ano de implementação, 
ocorreram bastante formações, a própria plataforma já se modificou bastante, de acordo com o 
apontamento dos professores. No início havia um problema de acesso, de internet, a plataforma que 
não suportava a quantidade de acessos, depois a plataforma foi substituída, o próprio conhecimento 
e habilidade do professor com recurso tecnológico muitos não tinham, então isso foi um dificultador 
também. Houve a demanda de formação, a Secretaria chegou a oferecer formação ali pra 
praticamente, não vou garantir 100%, mas a ideia era garantir 100% de formação dos professores em 
todas as Diretorias, isso a gente sabe é complicado, possivelmente nem todas as Diretorias 
conseguiram garantir essa formação, mas para os gestores foi garantido 100% de formação com a 
plataforma, com o SGP. E se, esse SGP conversa com a proposta da reorganização curricular, ainda 
completamente não, mesmo porque seria muita pretensão achar que esse instrumento já 
conversasse com uma proposta numa concepção tão diferente. Ele é um sistema, ele é burocrático, 
nem sempre ele vai se revelar enquanto um instrumento de publicização das avaliações no boletim 
ainda, ele não vai revelar de fato o aluno, por isso que a gente insiste bastante em diferentes 
instrumentos. Ele retoma também a questão da nota, algo que já havia sido superado com os 
conceitos anteriormente. Mas juntamente com o SGP e com a reorganização curricular, justamente 
por conta dessas demandas, desses apontamentos na implementação, houve necessidade de um 
documento que foi a Nota Técnica nº 22, que ela sim,  ela vem conversar com essa questão do SGP, 
ela vem conversar com essa questão da concepção para a reprovação, e ela coloca ali alguns itens e 
subsidia o professor para essa questão da avaliação, que é avaliação  PARA a aprendizagem, que é 
um conceito bem diferente da avaliação DA aprendizagem. Ela coloca questões como autoavaliação, 
que o SGP ainda não contempla, mas ela evidencia a autoavaliação. Pra que esse processo 
realmente ocorra, pra que a reorganização curricular ocorra de fato ali na prática, você não pode 
utilizar o SGP isolado da Nota Técnica nº 22, sem conversar com os documentos publicados pela 
Diretoria, pela Secretaria. Se você ficar só aqui no SGP você vai ter um olhar, uma concepção, se 
você ficar só na Nota Técnica você vai ter outra, se você ficar só nos documentos você vai ter outra. 
É preciso que isso se integre e aí a necessidade de formação. 
 
Entrevistador - Você considera a obrigatoriedade das provas talvez como uma forma do professor 
retomar práticas mais tradicionais? Apesar de estar bem explícito na Nota Técnica nº 22 “... provas e 
outras formas de avaliação”, ele pode acabar subsidiando sua avaliação mais nas provas por elas 
serem obrigatórias. Por que não pode ser só as outras formas de avaliação? Por que precisa 
necessariamente da prova? Não há uma contradição?  
 
Entrevistado – O que a gente acredita é que é assim... justamente pela necessidade da avaliação 
externa, é que esse item enfim tenha sido citado dessa forma, o que dá margem justamente pra essa 
interpretação. A Secretaria constituiu a avaliação externa, a “Prova Mais Educação”, construída com 
professores da rede, avaliada pelos professores da rede, sendo reavaliada pelos gestores e 
professores da rede, que também não é com a participação de todos, é por representante da unidade 
pelo tamanho da rede, mas acreditamos que seja por isso. Porque se você considerar somente a 
avaliação do professor você não precisaria colocar esse “e” (rs). provas E outros instrumentos de 
avaliação. 
 
Entrevistador - Mas de uma forma geral você considera um avanço essa reforma? 
 
Entrevistado - Considero um avanço inicial, o começo de um avanço, de um outro olhar, de uma outra 
concepção, acredito que há muito ainda em processo formativo, muito ainda a percorrer, uma 
trajetória formativa junto aos professores. É fato, isso já tem publicizado em diferentes pesquisas, o 
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professor resgata quando ele vai pra sala de aula, apesar da formação inicial na academia, ele 
resgata na sala de aula a referência que ele tem prática, e qual referência prática de sala de aula que 
ele tem?...a sua referência de aluno.  Então, quando ele não tem a experiência prática, depois ele vai 
constituir, ele vai construir, ele vai buscar ali a formação acadêmica, ele vai inserir, mas a gente 
percebe muito mais a formação continuada presente na prática do que a formação acadêmica.  A 
formação acadêmica subsidia o professor no trabalho inicial, juntamente com a referência que ele tem 
de experiência prática, aquele que nunca trabalhou, a única experiência de aluno, ele busca aquilo, 
mas há a necessidade da formação continuada constantemente ali trabalhando, discutindo, aquilo 
que o Paulo Freire chamava de ação, reflexão e ação se faz na própria prática. 
 
Entrevistador – O que você considera de mais positivo nesta reforma? Você visualiza também algo 
negativo ou não? 
 
Entrevistado - Eu acho que de mais positivo na reforma foi a questão desses diálogos mesmos, 
dessa participação dos professores e da formação continuada dos professores que está vinculada à 
reforma, que está vinculada à Reorganização Curricular, eu acho que isso foi extremamente positivo, 
algo inovador essa formação do professor. E negativo, eu considero ainda precipitado essa retenção 
nos anos finais, manter, colocar sem trabalhar concepção ainda, eu não considero extremamente 
positivo, porque é um caminho a ser percorrido pela rede, é algo que precisaria dar uma continuidade 
formativa, e nós não sabemos se teremos essa continuidade, mas a publicação continua, a legislação 
continua, a portaria continua. 
 
Entrevistador – Então há uma preocupação, principalmente nesse momento, com essa 
descontinuidade? 
 
Entrevistado – Exatamente, porque a legislação permite, e não havendo uma mudança de 
concepção, não dando sequência na formação, você pode favorecer um retrocesso, e aquilo que a 
gente queria buscar que era uma reflexão, que era protagonismo, autoria desse aluno, a gente pode 
perder. A gente queria resgatar aquele aluno que ficava excluído do processo de aprendizagem, 
“Poxa, ele não aprendeu”, então porque que ele não aprendeu nós vamos sentar, vamos discutir, 
vamos dar mais uma oportunidade, para nós todos fazermos, garantirmos esse Direito de 
Aprendizagem, nós todos, aluno, escola, professor, todo mundo sentar. A proposta realmente na 
teoria é esta, a gente sentar e olhar “Poxa, o que   está acontecendo? Como a gente pode olhar pra 
isso? Por que não foi garantido o direito dele e como vamos tentar garantir?”, e como é que fica agora 
se a gente não der sequência nesse processo formativo? Não dá pra gente focar no Coordenador 
Pedagógico como formador somente, que são propostas que a gente vivenciou anteriormente, a 
Secretaria não formava o professor, formava o CP e o coordenador formava o professor nos horários 
coletivos, e o professor nem todos participam dos horários coletivos, e o CP também não tem 
somente essa função na unidade escolar. Então, o professor ter acesso às formações diferenciadas, 
às formações continuadas concomitantes com a formação do CP, causa sim um impacto positivo, 
gera consequências positivas, então o aspecto é esse, tendo em vista que há possibilidades dessa 
formação continuada dos professores não acontecer, não continuar, aí é negativo que se permita 
essa retenção. 
 
Entrevistador – E de uma forma geral pra gente finalizar, vocês aqui como formadores, tem sentido 
resistência dos professores em relação à essa reorganização, essa reforma?  Ou vocês consideram 
que eles têm se apropriado, tem recebido bem, tem compreendido? 
 
Entrevistado – Bom, inicialmente houve resistência. Inicialmente na implementação houve resistência 
quando se trabalhou com os ciclos, não digo pra reprovação, não na reorganização curricular, mas no 
processo formativo que está vinculado. Ele participou do processo, foi publicizado a questão da 
reorganização dos ciclos, da possibilidade de reprovação, então OK, foi bem aceito, essa questão 
tudo bem, mas e o pacote que vem junto?...(rs). Esse pacote que a gente luta pra que ele se 
fortaleça, se consolide, esse pacote não é bem aceito, então tudo bem “...eu quero a reprovação, mas 
eu não quero olhar pra Nota Técnica nº 22 que me faz refletir sobre o processo, e nem quero que me 
tirem as orientações curriculares, porque eu não me sinto seguro pra ser autor desse processo 
também”. 
 
Entrevistador – O propósito pelo que entendi não é oferecer um modelo, é fazer ele pensar... 
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Entrevistado – Exatamente.   Se nós pararmos pra pensar, o que a gente fala bastante nas 
formações, o professor da academia, o professor universitário ,ele não recebe o roteiro... 
 
Entrevistador – Não mesmo!(rs) 
 
Entrevistado – Ele domina, ele tem que conhecer o assunto, ele tem que buscar, e ele vai agir de 
acordo com a turma que ele tem ali, e aí ele vai buscando, ele é um especialista naquele tema, 
naquele assunto, naquela proposta formativa e daí ele vai trabalhando, então não tem um roteiro, é 
justamente o que vem nessa proposta. Poxa, o professor é um especialista, mesmo que seja um 
generalista do ciclo I, alfabetização e Fundamental I, ele tem que dominar o conhecimento e 
descolonizar esse currículo, ninguém tem que passar receita pra ele.  Cada escola pode sim constituir 
um material como é o caso do Campos Salles, Amorim Lima, cada escola pode mesmo, porque a 
necessidade de uma não é a necessidade da outra. A pauta comum existe, a base comum existe, 
nem é a base, as diretrizes curriculares existem, está pra sair a base, mas ela é uma referência que 
você sabe que precisa seguir os conteúdos, mas como você vai fazer isso é com você, com a sua 
turma, com a sua unidade, enfim o seu PPP, é isso que é o PPP. E aí então a gente volta a discutir 
questões que já estavam meio que... estavam mais fáceis, vem algo pronto, vem um caderno de 
apoio, onde eu só defino que dia que eu vou trabalhar aquilo, sem refletir sobre aquela atividade, sem 
refletir a que serve aquela atividade... 
 
Entrevistador – Só reproduzo... 
 
Entrevistado – Só reproduzo, professor reprodutor, que é uma tendência aí da atualidade, que a 
gente verifica nos grandes colégios particulares. 
 
Entrevistador – Mas como vou formar um aluno autor, se o professor não é autor. Seria isso a ideia? 
 
Entrevistador – Exatamente, num comparativo ainda com essas tendências, há um padrão, porque os 
alunos são realmente excluídos, são selecionados os que se encaixam naquele padrão. A escola 
pública é pra todos, esse é o princípio da escola pública, então eu preciso proporcionar, garantir o 
direito de todos à aprendizagem, então nada me impede que eu utilize uma atividade que está ali no 
Caderno de Apoio, mas como eu posso ir para além do Caderno de Apoio? Puxo aquela atividade 
que pode constar no Caderno de Apoio, não é obrigatório, não deve ser para todos, nem daquela 
forma, porque eu preciso refletir sobre aquilo, ver  a referência, ninguém critica a referência, a autoria, 
a autoria não necessariamente ele vai pensar a refletir cada atividade, porque nós temos livros 
didáticos, que ele escolhe, mas é justamente isso, ele escolher a atividade, ele escolher, refletir, 
pensar essa atividade  como que um complemento, ela serve aqui, ela atende essa necessidade. Os 
materiais prontos vem de acordo com um padrão de aluno, com o objetivo  do que se quer chegar, e 
o professor precisa refletir sobre isso. 
 
Entrevistador - E que nunca vai contemplar todos. 
 
Entrevistado – Exatamente. Ainda que contem uma possibilidade bem difícil, bem remota, de 
contemplar todos, está a serviço do que? Uma concepção de contemplar todos, já diz a que que está 
servindo...  Se eu sei que nem todos são iguais, e que nem todas as unidades também são iguais, e 
que eu preciso valorizar as referências de cada um, um currículo que congela, que engessa isso, já 
diz “a que serve”. Serve a uma forma, e quem não se encaixa na forma vai excluir, vai ficar à 
margem, e aí já é um processo. A avaliação se dá no próprio preparo, planejamento, ali você já 
percebe que a concepção já está determinando se aquele aluno está incluído ou não naquele 
planejamento, na escolha do meu material eu já sei, já estou avaliando, já estou determinando, aí a 
concepção que vem trazendo a reorganização curricular. 
 
Entrevistador – Eu acho que foi providencial essa entrevista, em relação a reforma não existem ainda 
pesquisas relacionadas a isso, pelo fato de ser muito recente, por isso toda a caracterização do meu 
estudo foi feita através de pesquisa documental, assim a sua fala vai enriquecer bastante para 
compreendermos como foi pensado esses documentos, o que está por trás. Eu te agradeço muito. 
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