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RESUMO 

 

“Nos esforsamos au macimu” para aprender, assim afirma o Henrique, aluno no 
9º ano do ensino fundamental, modalidade regular, de uma escola pública do 
município de São Paulo, na qual esta pesquisa bibliográfica e empírica objetiva 
analisar a massificação do ensino escolar e seus possíveis efeitos em 
educandos nesta etapa da escolaridade básica. Entende-se por massificação 
deste ensino a expansão quantitativa da escolarização (ENGUITA, 1989), no 
intuito de ensinar inúmeros alunos com poucos professores. Nesse sentido o 
objeto desse estudo são os procedimentos de ensino, que caracterizam 
posições escolares aos alunos conforme suas condições de apropriação de 
conhecimentos (CHARLOT, 2000; 2013). A metodologia adotada partiu da 
observação de aulas com base na seguinte questão de pesquisa: quais 
procedimentos de ensino um professor utiliza em vista da aprendizagem de 
cada educando? Ao final dessas observações prossegui com questionários e 
grupos de discussão com professores e alunos. As informações obtidas por 
meio destes recursos foram organizadas em quadros e tabelas para posterior 
análise. O trabalho, de caráter qualitativo, não prescindiu de dados 
quantitativos, bem como da análise da proposta curricular da rede de ensino 
paulistana e do planejamento de aulas dos professores envolvidos. Os 
resultados da pesquisa indicam que os efeitos oriundos da massificação 
comprometem o ensino de conhecimentos e o desenvolvimento de 
competências e habilidades quando estes não correspondem às singularidades 
dos educandos e, por conseguinte, às suas necessidades básicas de 
aprendizagem. 

 

Palavras-chave: massificação; procedimento(s) ensino; singularidades educandos. 
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ABSTRACT 

 

“Nos esforsamos au macimu… (We’ve made a great effort… – written with 

grammatical errors in Portuguese) to learn”, affirms Henrique, student from the 

9th year of Primary School, regular modality, of a public school in the city of São 

Paulo. It is in that school context this bibliographical and empiric research aims 

to analyze the massification of the school teaching and its possible effects in 

learners in this part of the primary school process. The massification of the 

school teachingis understood as the quantitative expansion of the school 

process (ENGUITA, 1989), in order to teach innumerous students with a few 

teachers. In this sense, the objective of this study is to identify the teaching 

procedures that characterize school positions to the students according to their 

conditions of knowledge appropriation (CHARLOT, 2000; 2013). The methodology 

adopted arose from the classes observations based on the research question: 

which teaching procedures does a teacher use considering each student’s 

learning process? At the end of the observations, I proceeded with 

questionnaires and discussion groups with teachers and students. The 

information obtained by means of those resources was organized in charts and 

tables for further analysis. This qualitative work did not dispense the quantitative 

data, as well as the analysis of the curricular proposal of São Paulo education 

network and the involved teachers’ lesson plans. The results indicate that the 

effects originating from the massification compromise the teaching of 

knowledge and the development of competences and abilities when those do 

not correspond to the learners’ singularities and therefore, to the basic needs of 

the learning process. 

 

Keywords: massification; teaching procedure(s); learners singularities. 
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INTRODUÇÃO 
 

Escola Nova é a denominação que se deu ao movimento de renovação 

educacional ocorrido no Brasil a partir da década de 1920, visando uma 

reorganização democrática das escolas, até então marcado pela “escola velha” 

– de natureza livresca (por limitar o ensino à decoração de coisas); de caráter 

estático (por reduzir a criança a um adulto em potencial); e autocrático (sob o 

domínio da Igreja e do Estado). Contrapondo-se a este modelo tradicional, uma 

nova ordem das coisas surgia concomitante às tendências científica, industrial 

e democrática daquela época. Uma “nova escola” haveria de transformar o 

sistema educativo brasileiro a fim de satisfazer as exigências sociais e 

pedagógicas suscitadas naquele tempo. Para tanto, uma nova concepção de 

aprendizagem se fazia necessária. Por exemplo, as chamadas leis da 

aprendizagem (interpretações gerais do ato de aprender) foram fixadas para 

que as escolas priorizassem o protagonismo social do aluno, mediante 

experiências e soluções de problemas diversos, nas quais o professor seria 

seu guia nesse processo (TEIXEIRA, 1930). 

 Decorrente desta nova consciência educacional, culminou-se a 

declaração de princípios do manifesto educacional, cuja ideia se originou nos 

debates da IV Conferência Nacional de Educação, no Rio de Janeiro, em 1931. 

Idealizado por um grupo de educadores, dentre eles Fernando de Azevedo e 

Anísio Teixeira, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova publicado em 

1932, definiu as bases e diretrizes do movimento em prol da Escola Nova e, 

por conseguinte, contrário à escola tradicional. Considerando que a finalidade 

da educação se define conforme a filosofia de cada época, o conteúdo do 

Manifesto reuniu desde os fundamentos da nova educação ao plano de 

reconstrução educacional, a fim de que, progressivamente, os ideais de 

reconstrução do Brasil estivessem baseados numa educação voltada para a 

massa popular, sendo essencialmente pública, gratuita, obrigatória e laica, 

portanto, inteiramente nova (BRASIL, 1984). 

Entretanto, na sociedade moderna (como a atual) – cujo modo de 

produção capitalista sob domínio da burguesia (classe dominante), detém a 

propriedade privada dos meios de produção (condições e instrumentos de 

trabalho convertidos em capital) obtida pela expropriação dos produtores, 
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sendo que neste processo o predomínio da cidade e da indústria sobre o 

campo e a agricultura tende a se generalizar e a esse desenvolvimento 

corresponde à implementação de escolas pelos órgãos públicos, isto é, pelo 

Estado (ENGUITA, 1989) – a educação escolar se tornou preponderante no que 

se refere a sua função legítima como reprodutora sociocultural, não obstante as 

ineficiências dos sistemas de ensino, isto é, do conjunto dos mecanismos 

institucionais ou habituais pelos quais se encontra assegurada a transmissão, 

entre as gerações, da cultura herdada do passado, do qual o sistema de ensino 

não é o produtor mas reprodutor, cuja reprodução contribui para a reprodução 

social (BOURDIEU & PASSERON, 2013).  

Com a proliferação industrial surgiu um novo tipo de trabalhador e para 

capacitá-los a escola se configurou numa instituição ideal para este fim – ainda 

que este não fosse sua função precípua. A partir daí o objetivo geral da escola 

passou a ser o de educar a massa (trabalhadora), ensinando-a a ler e escrever, 

disciplinando-a em valores e, por conseguinte, adaptando-a para o trabalho. 

Assim, à medida que a demanda por trabalhadores na indústria crescia, a 

formação deste contingente se tornou imperativo às escolas. 

No Brasil, guardadas as devidas proporções, o processo de urbanização 

industrial contribuiu para desencadear a expansão das matrículas no ensino 

fundamental até as últimas décadas do século XX (conforme Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Alunos matriculados no ensino fundamental (Brasil) 

Ano 1945 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1984 1991 1994 1996 2000 

Quantidade 
de alunos  

(em milhões) 

3,3 5,6 8,4 11,6 15,9 19,5 22,5 24,5 29,2 32 33,1 35,7 

Fontes: BRASIL, MEC/INEP, 2015. (apud PAIVA, et al., 1998, p. 46). 

 

Este fenômeno, no entanto, não se restringiu a dimensões quantitativas. 

Diante de problemas socioeconômicos de um país subdesenvolvido 

como o Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, algumas exigências educacionais 

mostraram-se fundamentais. Os entraves ao desenvolvimento poderiam ser 

superados se a educação pudesse se orientar para a formação de cidadãos 

capazes de aderir consciente e criticamente aos desafios sociais vigentes 

daquela época.  
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Era perceptível um tipo de expectativa que se caracterizava 
pelo anseio de modernização, pela superação do atraso e do 
subdesenvolvimento, pela apologia ao futuro, pelo reforço e 
constante vivificação de tendências ideológicas nacionalistas 
que perseguiam e valorizavam aquilo que se entendia como 
propriamente brasileiro (FICO, 1997, p. 35). 
 

Neste sentido, a partir dos anos 1960, a escolaridade básica até então 

disponível aos segmentos acima das camadas médias da sociedade, passou a 

ser condição para a formação de mão de obra e para a vivência nos espaços 

urbanos letrados. Mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71, que 

visou reformar a educação básica, eliminando-se, por exemplo, os exames de 

admissão ao até então ginásio (BRASIL, 1971), possibilitou maior acesso das 

camadas populares às escolas públicas brasileiras: em 1975, 19,5 milhões de 

alunos passaram a cursar o ensino fundamental (conforme Tabela 1); em 

meados dos anos 2000, esta quantia superou os 30 milhões de alunos nesta 

etapa da escolaridade básica – marca que permanece até aos dias de hoje 

(BRASIL, 2015). Em contrapartida, ao alterar as demandas, os sistemas de 

ensino, especificamente, as escolas e os professores foram obrigados a obter 

resultados de aprendizagem satisfatórios para essa população.  

Porém a qualidade do ensino, no que concerne aos conteúdos e modos 

de educar os alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 

permaneceu um problema... 

Educar os estudantes para o progresso da nação não se limita a ensinar-

lhes conteúdos específicos como tampouco exclui a função de prover o 

desenvolvimento de suas competências e habilidades para o exercício usual de 

cada dia. Educar o povo sem torná-lo consciente da realidade significa resigná-

lo aos padrões dominantes que o cercam. “Quanto mais ignorante o povo, mais 

disposto está a ser subjugado por seus próprios preconceitos ou pelos 

charlatães de todo gênero que o assediam” (ENGUITA, 1989, p. 112). Nesse 

sentido, a massificação do ensino escolar pode contribuir para adaptar os 

educandos ao status quo, sem seu consentimento deliberado e/ou senso 

crítico. Para um aluno não emancipado de condições sociais opressoras, a 

realidade não se transforma, pois adaptar-se ao mundo lhe basta. Para 

“transformar a realidade”, antes é preciso saber interpretá-la (ENGUITA, 1989).  
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A escola, por sua vez, é um campo propício para “interpretar a realidade”, 

na medida em que nela se ensina e aprende diversos conhecimentos e valores 

humanos. Apesar de a instituição escolar se caracterizar como um grupo social 

específico, regido por normas, concomitantemente a escola compõe uma 

interação interna não estabelecida em leis ou documentos. Esta interação 

interna refere-se, sobretudo, às relações entre professores e educandos durante 

as aulas, de onde derivam as possíveis aprendizagens (CHARLOT, 2000). 

Todavia, haja vista que a massificação do ensino escolar consiste na expansão 

quantitativa da escolarização, no intuito de ensinar inúmeros alunos com poucos 

professores (ENGUITA, 1989), por mais semelhantes que os alunos sejam, são 

também singulares, diferentes, insubstituíveis (CHARLOT, 2013).  

A apropriação de conhecimentos de cada educando depende do ensino 

escolar oferecido, em especial, dos professores que se relacionam diretamente 

com estes alunos. Mas quais procedimentos de ensino um professor utiliza 

atualmente em vista da apropriação de conhecimentos de cada educando?  

Diante deste problema optei por desenvolver esta pesquisa em uma 

escola pública da rede municipal de São Paulo, especificamente, em turmas no 

9º ano do ensino fundamental. Tive como base legal para minhas análises 

iniciais, a proposta curricular da rede de ensino paulistana e o planejamento de 

ensino dos professores das turmas referidas. Observei aulas, nas quais, além 

do conteúdo específico a que se dedica o professor (o que ensina), atentei 

principalmente a seu(s) procedimento(s) de ensino e avaliação (como e a quem 

ensina e avalia). Após estas observações, prossegui com questionários e 

grupos de discussão com professores e educandos.  

Sendo este o eixo do presente trabalho, de caráter qualitativo, esta 

pesquisa bibliográfica e empírica analisa a massificação do ensino escolar, do 

ponto de vista dos procedimentos de ensino de professores, a fim de explicitar 

seus possíveis efeitos nos educandos. Nesta perspectiva, o Capítulo 1 apresenta 

a ESTRUTURA DA PESQUISA: levantamento bibliográfico, referenciais teóricos, tema-

problema e questões da pesquisa, objetivos, hipótese e demais procedimentos; no 

Capítulo 2 descrevo os DADOS COLETADOS; com base nestes dados, no Capítulo 3 

analiso EVIDÊNCIAS DA MASSIFICAÇÃO DO ENSINO ESCOLAR; e encerram este trabalho 

as Considerações finais, as Referências bibliográficas e os Apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento deste trabalho consistiu em 

buscar a produção acadêmica sobre nossa temática por meio de um 

levantamento bibliográfico e em selecionar os referenciais que fornecem 

embasamento teórico ao estudo, para então prosseguir com os demais 

procedimentos da pesquisa. 

 

1.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

O campo de atuação deste trabalho tem sido discutido por alguns 

pesquisadores da área educacional. Para localizá-los, realizei um levantamento 

de pesquisas no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – que reúne a 

produção dos programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC) – no período entre 1990 e 2014, a fim de 

mapear a produção de conhecimento nesse campo. A escolha deste período 

foi influenciada pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (UNESCO, 1990), da 

qual o Brasil é signatário.  

Este levantamento foi feito ainda por meio dos anais do principal 

congresso da área da educação: as reuniões da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd / GT4-Didática), e também por 

meio de artigos publicados em periódicos acadêmicos da área, disponíveis via 

internet – especificamente na biblioteca eletrônica SCIELO.  

Foram utilizados como descritores, em cada um dos casos, as 

expressões que tratam do objeto em questão: massificação / procedimento(s) 

ensino / singularidade(s) educando(s) / singularidade(s) aluno(s).  

O resultado destas buscas segue ilustrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Produção acadêmica pesquisada 

*Revistas: Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação; Educação & Sociedade; 
Educação em Revista; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; Psicologia: Ciência e 
Profissão; Revista Portuguesa de Educação. 

 

Com base na Tabela 2 observa-se que foram encontrados 157 trabalhos 

na área educacional relacionados ao tema da presente pesquisa. Porém, 

dentre as pesquisas encontradas com relação ao termo massificação duas 

teses e duas dissertações não se referem à educação escolar, por isso foram 

selecionados apenas quatro trabalhos para uma análise detalhada.  

Com a expressão procedimento(s) ensino foram selecionados dois 

trabalhos que podem contribuir para esta pesquisa, pois os demais estudos 

encontrados ora priorizam o ensino específico de disciplinas como Educação 

Física, História, Ciências, Tecnologia da Informação e Comunicação etc., ora 

se referem à Educação Especial, sem, contudo, terem relação com a 

problemática do presente estudo.  

A respeito dos descritores singularidade(s) educando(s)/aluno(s), 

selecionei três trabalhos relacionados à nossa temática, haja vista que as 

demais pesquisas encontradas abordam ocasionalmente as referidas expressões 

em seus respectivos trabalhos.  

Portanto, dentre as 157 pesquisas encontradas nove delas foram 

selecionadas devido à relevância que apresentam para o presente trabalho. A 

seguir, o Quadro 1 ilustra com mais detalhes a amostra da produção 

acadêmica selecionada.  

Descritores 
Pesquisas 

(1990 – 2014) 

Banco de dissertações 
e teses da CAPES Periódicos 

(SCIELO)* 

Anais da 
ANPEd 
(GT4) 

Total 
Parcial 

dissertações teses 

Massificação 

encontradas 3 2 2 1 8 

selecionadas 1 __ 2 1 4 

Procedimento(s) ensino 
encontradas 10 3 103 7 123 

selecionadas 1 __ __ 1 2 

Singularidade(s) 
educando(s) e/ou 

singularidade(s) aluno(s) 

encontradas 6 3 4 4 17 

selecionadas 1 __ 1 1 3 

TOTAL GERAL 
encontradas 157 

selecionadas 9 
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Quadro 1: Produção acadêmica selecionada  
D

e
s

c
ri

to
r 

Autor, título, 
local e data 

Assunto Tipo de pesquisa 

M
a

s
s
if
ic

a
ç
ã
o
 

Caixeta, Maria. Educação do campo e construção 
do conhecimento: tensões inevitáveis no trato com 
as diferenças. Educação em Revista, 2013. 

Examina questões relativas à construção de conhecimentos em ambiente 
escolar, percorrendo diferentes formas de conhecimento e os embates entre 
ciência e sociedade, no qual localiza esse projeto num contexto geral de 
massificação da educação. 

Artigo publicado em 
periódico 

CHRISPINO, Álvaro & SANTOS, Taís Conceição. 
Política de ensino para a prevenção da violência: 
técnicas de ensino que podem contribuir para a 
diminuição da violência escolar. Ensaio: Avaliação e 
Políticas Públicas em Educação, 2011. 

Focalizam o conflito escolar como fruto da massificação da escola, que 
permitiu o ingresso de estudantes com diferentes origens, valores e 
culturas, na concretização do direito de uma escola para todos. Para os 
autores, a manifestação do conflito surge das “diferenças” não discutidas 
pela escola. 

Artigo publicado em 
periódico 

GONÇALVES, Rosângela Cristina. E.E. Dr. Tomás 
Alves: histórias e memórias. Universidade Estadual 
de Campinas, 2011. 

A autora aponta que a Lei 5.692/71, implementada durante o regime militar, 
provocou a massificação do ensino sem qualidade, levando ao fracasso 
escolar dos grupos sociais sem capital cultural. 

Dissertação de Mestrado 

MAGRONE, Eduardo. O Impacto do processo de 
massificação do ensino sobre a autoridade docente: 
uma tentativa de interpretação. 27ª Reunião Anual 
da ANPEd, 2004. 

Segundo o autor, o atual “mal estar da docência” é menos o resultado de 
um luto coletivo pela perda de um passado glorioso e mais as implicações 
para o ethos profissional da extrema individualização decorrente da 
massificação do ensino. 

Artigo publicado em anais 
de evento 

P
ro

c
e
d

im
e

n
to

(s
) 

e
n
s
in

o
 

ARAÚJO, José Carlos Souza. Entre o quadro-negro e 
a lousa virtual: permanências e expectativas. 29ª 
Reunião Anual da ANPEd, 2006. 

Este estudo se estrutura em torno de uma reflexão que busca compreender 
as relações entre as técnicas, as tecnologias educativas – as quais 
substituem neste a locução recursos de ensino – e o tecnicismo. 

Artigo publicado em anais 
de evento 

MOROZ, Renata Rainatto Melania. Leitura e escrita 
para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental: 
avaliação de um procedimento de ensino de 
discriminações condicionais com uso de software. 
PUC/SP, 2012. 

A autora avalia uma proposta de ensino de leitura e escrita, por meio de 
discriminações condicionais e com uso de software educativo, para alunos 
do 3º ano do ensino fundamental que, segundo seus professores, não 
apresentavam o nível de desempenho esperado para a série em curso. 

Dissertação de Mestrado 

S
in

g
u

la
ri
d
a

d
e

(s
) 

e
d
u

c
a
n

d
o

(s
)/

a
lu

n
o

(s
) ARAÚJO, Cinthia Monteiro; RUSSO, Kelly. As 

diferenças estão “bombando” na sala de aula: 
concepções docentes sobre diferença no cotidiano 
escolar. 32ª Reunião Anual da ANPEd, 2009. 

Este artigo visa aprofundar a discussão sobre as diferenças culturais no 
cotidiano escolar, apresentando como um grupo de professores de escolas 
públicas e privadas do Rio de Janeiro identifica e lida com essa questão em 
sala de aula. 

Artigo publicado em 
periódico 

FAZILARI, Fernanda. A educação na fronteira entre o 
desejo e a autonomia: dos percursos (im)possíveis. 

Universidade Estadual Paulista, 2010. 

A autora pesquisa espaços diferenciados para a educação dos alunos, a fim 
de que seus desejos floresçam sem alienação, valorizando assim, 
suas singularidades. 

Dissertação de Mestrado 

TACCA, Maria Carmen et al. Produção de sentido 
subjetivo: as singularidades dos alunos no processo 
de aprender. Psicologia: Ciência e Profissão, 2008. 

Seu trabalho busca identificar como o sentido subjetivo se manifesta no 
processo de ensino e aprendizagem de cada aluno, revelando a sua 
singularidade pessoal. 

Artigo publicado em 
periódico 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-11-01T13%3A15%3A23IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Política%20de%20ensino%20para%20a%20prevenção%20da%20violência:%20técnicas%20de%20ensino%20que%20podem%20contribuir%20para%20a%20diminuição%20da%20violência%20escolar%20Política%20de%20enseñanza%20para%20la%20prevención%20de%20la%20violencia:%20técnicas%20de%20enseñanza%20que%20pueden%20contribuir%20para%20la%20disminución%20de%20la%20violencia%20escolar%20Teaching%20policy%20to%20violence%20prevention:%20Teaching%20techniques%20that%20can%20contribute%20to%20school%20violence%20reduction&rft.jtitle=Ensaio&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Alvaro%20Chrispino&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=19&rft.issue=70&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=57&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01044036&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3cdoaj%3e4b87a1450596f4097c6f8beee5c9cb64%3c/doaj%3e%3cgrp_id%3e8107640651458929955%3c/grp_id%3e%3coa%3e%3c/oa%3e&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por#_blank
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-11-01T13%3A15%3A23IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Política%20de%20ensino%20para%20a%20prevenção%20da%20violência:%20técnicas%20de%20ensino%20que%20podem%20contribuir%20para%20a%20diminuição%20da%20violência%20escolar%20Política%20de%20enseñanza%20para%20la%20prevención%20de%20la%20violencia:%20técnicas%20de%20enseñanza%20que%20pueden%20contribuir%20para%20la%20disminución%20de%20la%20violencia%20escolar%20Teaching%20policy%20to%20violence%20prevention:%20Teaching%20techniques%20that%20can%20contribute%20to%20school%20violence%20reduction&rft.jtitle=Ensaio&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Alvaro%20Chrispino&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=19&rft.issue=70&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=57&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01044036&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3cdoaj%3e4b87a1450596f4097c6f8beee5c9cb64%3c/doaj%3e%3cgrp_id%3e8107640651458929955%3c/grp_id%3e%3coa%3e%3c/oa%3e&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por#_blank
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-11-01T13%3A15%3A23IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Política%20de%20ensino%20para%20a%20prevenção%20da%20violência:%20técnicas%20de%20ensino%20que%20podem%20contribuir%20para%20a%20diminuição%20da%20violência%20escolar%20Política%20de%20enseñanza%20para%20la%20prevención%20de%20la%20violencia:%20técnicas%20de%20enseñanza%20que%20pueden%20contribuir%20para%20la%20disminución%20de%20la%20violencia%20escolar%20Teaching%20policy%20to%20violence%20prevention:%20Teaching%20techniques%20that%20can%20contribute%20to%20school%20violence%20reduction&rft.jtitle=Ensaio&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Alvaro%20Chrispino&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=19&rft.issue=70&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=57&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01044036&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3cdoaj%3e4b87a1450596f4097c6f8beee5c9cb64%3c/doaj%3e%3cgrp_id%3e8107640651458929955%3c/grp_id%3e%3coa%3e%3c/oa%3e&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por#_blank
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Após uma análise atenta dos trabalhos, sintetizados no Quadro 1, 

percebe-se que a dissertação de mestrado da Rosângela Cristina Gonçalves, 

intitulada E.E. Dr. Tomás Alves: histórias e memórias, pode contribuir de modo 

significativo com a nossa temática. A autora busca analisar a massificação do 

ensino numa escola situada em Souzas (região de Campinas-SP). Segundo 

ela, a partir da Lei 5692/71, implementada durante o regime militar, a 

massificação do ensino expandiu as oportunidades educacionais, porém sem 

qualidade – o que contribuiu para o fracasso escolar de grupos sociais 

desfavorecidos (GONÇALVES, 2011, p. xvii; 26).  

Entretanto, embora sua dissertação ajude a elucidar passos a serem 

dados na presente pesquisa, este trabalho particulariza-se, por isso demonstra 

sua relevância, ao analisar a massificação do ensino escolar relacionada às 

singularidades dos educandos. 

 

1.2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 
 

Do ponto de vista teórico, aqui estão reunidos os conceitos que amparam 

esta pesquisa, com base nos seguintes autores: 

 Enguita (1989) que nos permite compreender e discutir problemas a 

respeito da massificação da escola; 

 Charlot (2000 e 2013) que nos ajuda a discutir questões relacionadas ao 

ensino escolar e às singularidades dos educandos; 

 Paiva et al. (1998), Tedesco & Fanfani (2002), Tardif (2002), GATTI et al. 

(2015) dentre outros autores, que discutem acerca do perfil do alunado atual 

nas escolas brasileira e latino-americanas e suas decorrências para o trabalho 

docente.   

Vejamos uma síntese de suas contribuições. 

 

1.2.1 A ESCOLA MASSIFICADA CONFORME MARIANO F. ENGUITA 
 

A escola de massas surge a partir do séc. XVIII com o advento da 

revolução industrial na Inglaterra (que se estendeu a todo o Ocidente ao 

estabelecer o capitalismo como sistema de produção dominante, dividindo a 

sociedade em duas classes antagônicas: a burguesia capitalista – dona do 
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capital e dos meios de produção; e o proletariado – classe assalariada que, 

para sobreviver, vende sua força de trabalho ao capitalista). Em decorrência 

deste fenômeno socioeconômico, um novo tipo de trabalhador se tornou 

necessário, e para se formar “bons trabalhadores”, o instrumento idôneo 

passou a ser a escola.  

 

A instituição e o processo escolares foram organizados de 
forma tal que as salas de aula se converteram no lugar 
apropriado para acostumar-se às relações sociais do processo 
de produção capitalista, no espaço institucional adequado para 
preparar as crianças e os jovens para o trabalho (ENGUITA, 
1989, p.30).  

 

“Não que as escolas tivessem sido criadas com este propósito [...] mas 

elas estavam ali, e se podia tirar bom proveito delas” (ENGUITA, 1989, p. 114). 

Desde este período a escola obteve um papel preponderante no que diz 

respeito a sua função como reprodutora sociocultural, além de, obviamente, 

“cumprir seu dever de dominar certa quantidade de conhecimentos e destrezas 

para desenvolver-se em qualquer trabalho [...] numa sociedade industrializada, 

urbanizada, capitalista” (ENGUITA, 1989, p. 130). Desse modo, a escola tornou-

se um lugar de socialização massificado, cujo fim visa transmitir 

conhecimentos, de geração a geração. Um exemplo de ensino massificado, 

isto é, voltado para grande quantidade de pessoas, era o da chamada escola 

mútua.  

A escola mútua surge com Joseph Lancaster, numa tentativa 
de universalizar a educação na Inglaterra, no séc. XVIII. Seu 
método – uma adaptação da Didática Magna de Comênio (séc. 
XVII), que consistia em “ensinar tudo a todos, o mais rápido 
possível” – aplicava-se numa grande sala de aula, dividida em 
“classes” formada por bancos escolares que, enfileirados, 
agrupavam lado a lado os alunos, segundo seu nível de 
adiantamento e escolarização (PILETTI & ROSSATO, 2010, p. 18). 

 

O objetivo principal deste modelo escolar era ensinar a muitos alunos 

com poucos professores. Todavia, segundo Enguita (1989, p. 116) a prioridade 

era “ter os alunos entre as paredes da sala de aula submetidos ao olhar 

vigilante do professor o tempo suficiente para dar forma adequada a seu 

comportamento”. A disciplina, isto é, a adaptação a regulamentos, constituiria 

assim num valor básico na estrutura burocrática desta instituição. Aliás, “a 
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ênfase na disciplina converteu as escolas em algo muito parecido aos quartéis” 

(ENGUITA, 1989, p.117). 

 

O ensino ou a instrução ficava em segundo plano, atrás da 
obsessão pela ordem, pela pontualidade, pela compostura etc. 
O guia para o trabalho dos inspetores nas escolas mútuas [...] 
continha normas [a ser observadas, tais como]: O professor 
exerce uma vigilância permanente sobre o conjunto dos 
alunos? (ENGUITA, 1989, p. 118). 

 

Com base neste modelo escolar tradicional, para Enguita a massificação 

do ensino consiste na expansão quantitativa da escolarização de um sistema 

educativo, com o objetivo de ensinar inúmeros alunos com poucos professores 

– dado quantitativo que permanece uma realidade em diversas escolas públicas, 

uma vez que um único professor é responsável por ensinar inúmeros alunos.  

 

Mas embora possamos caracterizar a escola, em geral, como 
instituição que busca moldar as pessoas, não é possível 
ignorar que estas não são simples matérias primas ou produtos 
semitransformados dos quais se pode fazer qualquer coisa. [...] 
Trata-se, pelo contrário, de seres humanos dotados de 
inteligência e vontade, cujos desejos, preferências, aversões, 
expectativas, experiências etc., se traduzem em respostas 
individuais e grupais aos imperativos da instituição (ENGUITA, 
1989, p. 218).  

 

Do ponto de vista qualitativo, Enguita sinaliza que a escola promove a 

massificação enquanto nela pratica-se a mera repetição de ideias, inibindo 

assim a interação, o debate e a análise dos problemas; limitando a educação 

escolar a um ato mecânico e, por conseguinte, sem integrar à realidade dos 

alunos. No entanto, a escola pode contribuir para a formação integral de cada 

educando, mediante o desenvolvimento das capacidades física, intelectual, 

moral, artística etc., se respeitadas suas singularidades.  

 
1.2.2 O ENSINO ESCOLAR RELACIONADO ÀS SINGULARIDADES DOS EDUCANDOS, 

CONFORME BERNARD CHARLOT 

O ensino escolar depende da interação entre professores e educandos e 

principalmente de como ambos produzem diversos conhecimentos.  
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Conforme Charlot, as relações com os conhecimentos requer um vínculo 

indissociável entre alunos e professores, não obstante o capital cultural de 

ambos. Embora situados numa rede de significados (mundo) e num espaço 

específico de atividades didáticas (escola), os alunos, em especial, encontram-

se necessitados de apropriação de conteúdos de pensamento (saberes/ 

conhecimentos) significativos. Por isso para Charlot (2000, p. 22) o ensino 

escolar depende de atividades didáticas que caracterizem posições escolares 

aos educandos conforme suas singularidades, suas condições de apropriação 

de conhecimentos. E quais atividades são estas? Qualquer uma: seja a de ler, 

escrever e interpretar um texto; jogar xadrez, visitar um museu, um parque, 

uma instituição qualquer; atividades nas quais os alunos se mobilizem, 

queiram, tenham interesse, saibam os motivos e objetivos de realizá-las; 

atividades que não degradem em trabalho alienado, mas que os despertem 

para o desejo de aprender.  

 

O aluno mobiliza-se numa atividade quando investe nela, 
quando é posto em movimento por ações que remetem a um 
desejo, um sentido, um valor. A atividade possui então uma 
dinâmica interna, que supõe uma troca com o mundo, onde 
este aluno encontra meios de ação para alcançar suas metas 
desejáveis (CHARLOT, 2000, p. 55). 

 

Para ensinar conhecimentos por meio de tais atividades os professores, 

especificamente, têm de saber a quem ensina, conhecer seus educandos, 

interar-se com eles. Educandos que não se identificam por meio de números, 

mas por nomes. Cada um deles tem sua história, por isso são singulares. 

 

Sou singular não porque eu escape do social, mas porque 
tenho uma história: vivo e me construo numa sociedade, porém 
nela vivo coisas que nenhum ser humano, por mais próximo 
que seja de mim, vive exatamente da mesma maneira 
(CHARLOT, 2000, p. 82). 

 

Se por um lado o ensino escolar não pode deixar de ser universal, 

porque sua especificidade é a de divulgar conhecimentos gerais sistematizados 

– a partir de uma base de ensino comum – que não depende da interpretação 

de cada aluno, por outro, a universalização e a especificidade da escola são 
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legítimos à medida que contribuem para esclarecer o mundo singular do 

educando e, assim, ampliá-lo (CHARLOT, 2013).  

No entanto, 
Muitas vezes o objeto de pensamento da escola não faz 
referência ao meio de vida do aluno. Pertence a um universo 
específico, construído pela Ciência e/ou pela própria escola. 
[...] Introduzir o aluno em universos intelectuais constituídos por 
objetos cujo sentido não decorre de sua relação com o mundo 
vivenciado é, sob duas formas correlatas, um problema da 
pedagogia escolar (CHARLOT, 2013, p. 148). 

 

Conforme Charlot o ensino escolar geralmente tende a ser influenciado 

por ideologias (e/ou diretrizes, currículos, livros didáticos etc.) alheias às reais 

necessidades básicas de aprendizagem dos alunos. Por isso questiona: 

“Até que ponto nossas escolas fazem os alunos terem uma atividade intelectual 

que construa novas formas de se relacionar com o mundo? Até que ponto, ao 

contrário, privilegiam tarefas estandardizadas em obediência às normas?” 

(CHARLOT, 2013, p. 154). 

Portanto este autor indica que cabe ao professor ensinar cada aluno sem 

dissociá-lo de sua realidade, o que implica criar e recriar permanentemente as 

atividades didáticas (situações) de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 

conhecer as disciplinas que ensinam (conteúdos) e saber como ensiná-las 

(procedimentos); bem como estar comprometido com os estudantes e sua 

aprendizagem (a quem ensina); pensar sistematicamente acerca de suas 

práticas e aprender com suas experiências são critérios imprescindíveis ao 

profissional docente contemporâneo, a fim de que o processo de ensino e 

aprendizagem tenha significado e sentido a cada educando.  

 

1.2.3 OUTROS REFERENCIAIS 

 

Vanilda Paiva et al. (1998) concordam que a massificação do ensino 

escolar – fruto da democratização das oportunidades educacionais difundido 

em todo o mundo desde os primórdios do capitalismo industrial – não funcionou 

democraticamente no Brasil porque a qualidade do ensino piorou: a escolaridade 

da população mostra a precariedade do nosso sistema educacional, pois em 

1995 1/3 da população não havia concluído a educação básica (PAIVA, et al. 

1998, p. 49). 
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Com base numa pesquisa realizada em escolas públicas do Rio de 

Janeiro as autoras traçam um perfil da Escola Popular de Massa, cujos 

fenômenos captados não são exclusivos destas escolas (Paiva et al., 1998, p. 

44-47). Para elas, a massificação do ensino escolar brasileiro resulta, dentre 

outros fatores, da má qualidade do ensino, cuja perda de autoridade docente 

frente ao alunado diversificado atualmente, é notória (Paiva et al., 1998, p. 60). 

Este dado aponta novamente para o problema da interação entre professor e 

educandos numa sala de aula, o qual incide (positiva ou negativamente) no 

ensino e na aprendizagem de conhecimentos.  

Juan Carlos Tedesco e Emilio Tenti Fanfani (2002) corroboram esta 

hipótese. Segundo eles a escola é fruto da sociedade moderna e o ensino 

escolar é condicionado às demandas desta mesma sociedade urbanizada, 

industrial, capitalista. Especificamente, 

 
O ofício do professor tal como hoje o conhecemos, ou seja, 
como atividade que se desenvolve no contexto dos sistemas 
escolares, tem a idade do estado capitalista. [Isso significa] que 
o peso da história está presente não só nas dimensões 
materiais do sistema educativo (os edifícios, as aulas, os 
conteúdos escolares, os recursos didáticos etc.), mas também 
está nos agentes, isto é, nas mentalidades dos professores e, 
por conseguinte, em suas práticas (TEDESCO & FANFANI, 2002, p. 4). 

 
De acordo com os autores, apesar de os ensinamentos dos professores 

sofrer influência do contexto no qual vivem, concomitantemente, necessitam 

estar integrados à realidade dos educandos, uma vez que  

 
O reconhecimento de direitos dos adolescentes somado ao 
descrédito das instituições escolares (fruto da massificação e 
da perda do monopólio no campo educacional) está na origem 
da crise da autoridade pedagógica. Nas condições atuais, os 
professores não têm garantidas a escuta, o respeito e o 
reconhecimento dos jovens. Por isso hoje o professor tem que 
construir sua própria legitimidade entre os jovens e 
adolescentes (TEDESCO & FANFANI, 2002, p. 14-15). 
 

 Diante deste fato, não basta ao professor dominar certos conteúdos para 

se considerar apto a ensinar seus alunos. Mais do que outrora, a legitimidade 

do professor em relação aos educandos não depende somente do 

conhecimento de conteúdos específicos, mas também de seu modo de se 

relacionar e ensinar cada educando, em vista das possíveis aprendizagens. 
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Por isso além dos conteúdos conceituais, os conteúdos procedimentais e 

atitudinais são indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem escolar. 

 Maurice Tardif ratifica que o conhecimento dos professores e o seu 

saber-fazer docente são determinantes para a aprendizagem dos educandos. 

Porém ele argumenta que tanto os alunos quanto o professor são sujeitos do 

conhecimento ao invés de simples reprodutores socioculturais (TARDIF, 2002, p. 

230; 242-243). Para este autor, os professores, em seu trabalho com os 

alunos, são os principais atores da cultura e dos saberes escolares – “[...] 

saberes entendidos como um conjunto de conhecimentos que nossa sociedade 

julga suficientes para inseri-los num processo de formação institucionalizado” 

(TARDIF, 2002, p. 228; 295). Assim, os diversos saberes do professor – saberes 

pessoais, profissionais, experienciais, culturais, acadêmicos etc. (TARDIF, 2002, 

p. 297) – constituem a base de sua formação, de onde decorre o êxito de seus 

procedimentos de ensino com os diversos educandos.  

Não obstante os desafios enfrentados pelos professores em suas 

atividades diárias – como o excesso de horas/aula, a baixa remuneração, o 

descrédito social da profissão etc. – GATTI et al. (2015) concordam que dentre 

os aspectos que constitui a especificidade de ser professor, a capacidade de 

transformar conhecimentos em ensino é imprescindível à ação docente. No 

entanto, para desenvolver a atividade de ensinar, atualmente “o professor 

precisa trabalhar com um número maior de alunos e desenvolver sua tarefa 

educativa na e para a diversidade” (GATTI et al., 2015, p. 3). 

Contudo, vale ressaltar que não está em causa nesta pesquisa identificar 

métodos ideais de ensino, e sim sua inteligibilidade acerca dos procedimentos 

e o que eles significam do ponto de vista das aprendizagens dos alunos 

(BUENO, et al., 2014, p. 77). 

Nesta perspectiva, diante deste quadro esboçado pelos referenciais 

teóricos e pela produção acadêmica selecionada, passo a descrever a seguir 

os demais procedimentos da pesquisa. 
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1.3 TEMA-PROBLEMA E QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Conforme tenho exposto, o tema-problema deste trabalho se refere à 

massificação do ensino escolar em suas relações com as singularidades dos 

educandos. Com base nas leituras realizadas acerca desta temática, incluindo 

a proposta curricular da rede de ensino às escolas públicas do município de 

São Paulo e o planejamento de ensino dos professores de educandos no 9º 

ano do ensino fundamental, formulei o problema norteador da pesquisa 

expressos nas seguintes perguntas: 

a) Quais são os possíveis efeitos da massificação do ensino escolar em 

educandos? 

b) Há evidências da massificação nos procedimentos de ensino 

utilizados pelos professores? 

c) Quais procedimentos de ensino e de avaliação o professor utiliza para 

possibilitar a aprendizagem de cada educando?   

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Analisar a massificação do ensino escolar, do ponto de vista dos 

procedimentos de ensino e de avaliação dos professores a turmas no 9° ano do 

ensino fundamental, a fim de explicitar seus possíveis efeitos, sobretudo, aos 

educandos. 

Objetivos específicos 

a) Observar os procedimentos de ensino e de avaliação dos 

professores, durante suas aulas, no intuito de identificar indícios da 

massificação do ensino escolar. 

b) Identificar os procedimentos de ensino e de avaliação, previstos no 

planejamento de ensino dos professores, para analisar como se 

efetivam em sala de aula. 

c) Observar os procedimentos de ensino e de avaliação dos professores 

a fim de relacionar às manifestações de aprendizagem dos educandos.  
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1.5 HIPÓTESE 
 

Se a educação básica de uma criança depende de seu acesso aos 

bancos escolares, podemos afirmar que o primeiro passo para fazer da 

educação uma possibilidade real para todos é dado à medida que promovemos 

a universalização do ensino. Uma vez garantido o acesso e a permanência de 

cada criança na educação básica escolar, as condições de ensino e aprendizagem 

tornam-se imprescindíveis para o êxito estudantil. Todavia, considerando que a 

massificação do ensino escolar consiste na expansão quantitativa da 

escolarização, no intuito de ensinar inúmeros alunos com poucos professores 

(ENGUITA, 1989), por mais semelhantes que os alunos sejam, são também 

singulares (CHARLOT, 2013). Neste sentido, para que os conteúdos escolares 

tenham significado e sentido para cada educando, depende de como estes são 

promovidos, do ponto de vista dos procedimentos de ensino dos professores. 

Afinal não basta garantir o acesso de alunos aos bancos escolares, é necessário, 

sobretudo, viabilizar seu aprendizado. 

 

1.6 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA EMPÍRICA 
  

A delimitação deste estudo situa-se no âmbito da linha de pesquisa 

Instituição escolar: organização, práticas pedagógicas e formação de educadores. 

Neste sentido, os procedimentos da pesquisa empírica avançaram conforme os 

seguintes passos: 

1) Seleção de uma escola pública de ensino fundamental situada no 

município de São Paulo, com base nesses critérios: acessibilidade e 

aceitação da pesquisa pelos docentes e discentes da escola. 

Optei por uma escola pública situada na periferia da zona norte 

paulistana. A princípio obtive autorização da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e da Diretoria Regional de Educação (DRE) Freguesia do Ó/Brasilândia, 

para realizar a pesquisa na escola escolhida, na qual o projeto foi apresentado e 

aceito tanto pela equipe gestora quanto pelos professores e alunos envolvidos. 

2) Observação e análise de aulas dos professores de alunos no 9º ano do 

ensino fundamental, contatados e selecionados segundo sua aceitação da 

pesquisa.  
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Escolhi este grau de ensino devido ao perfil dos alunos ingressos: 

majoritariamente com 14 anos de idade – período de transição entre a 

adolescência e a juventude, no qual meninos e meninas tendem a “amadurecer 

a consciência sobre seus comportamentos e condutas” (UNICEF, 2015).  

Para tanto utilizei os seguintes recursos: 

a) Construção e teste de instrumentos: roteiros de análise de 

documentos, de observação das aulas, de questionários e grupos de 

discussão com professores e alunos (conforme Apêndices). 

Desenvolvi estes roteiros baseado nas questões, objetivos e hipótese da 

pesquisa, bem como nos conceitos teóricos orientadores do trabalho 

(massificação escolar / procedimentos de ensino e avaliação / singularidade dos 

educandos / aprendizagem), buscando conciliar minhas expectativas de 

investigação às situações reais ocorridas em sala de aula (DURKHEIM, 1966, p. 40). 

b) Localização das fontes investigadas: análise documental (na escola, 

com professores, na DRE, na SME e em sites a eles relacionados). 

A respeito da proposta curricular da rede municipal de ensino de São 

Paulo, conversei com uma funcionária da SME, que me orientou a ir a DRE 

mencionada. Neste órgão, funcionários do Departamento de Orientação 

Técnico-Pedagógica me apresentaram o programa educacional da rede 

paulistana denominado Mais Educação São Paulo, que visa reorganizar o 

ensino fundamental de nove anos em ciclos de aprendizagem. 

 

Ciclo entendido como uma etapa da escolaridade diretamente 
relacionada aos direitos de aprendizagem, à 
interdisciplinaridade e à autoria. [...] A organização em ciclos de 
aprendizagem permite a construção/apropriação do 
conhecimento em períodos em que a singularidade dos 
estudantes seja respeitada em seus ritmos e considere sua 
condição social, cognitiva e afetiva (SÃO PAULO, 2014a, p. 73).  

 

Quanto ao planejamento de ensino dos professores referidos, a 

coordenadora pedagógica da escola pesquisada me dispôs dois tipos de 

planos de aula para aquele período letivo: um disciplinar (que consta o 

diagnóstico da turma, o conteúdo específico e a metodologia de ensino de cada 

docente); outro interdisciplinar (com objetivos de ensino e aprendizagem a 

alcançar naquele ciclo). Porém apenas uma professora (de Geografia) havia 
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preparado seu plano de aula para aquele semestre, o que inviabilizou minhas 

observações e análises prévias referente a outras disciplinas. 

c) Observação e análise de aulas, do ponto de vista dos 

procedimentos de ensino e de avaliação dos professores e das 

aprendizagens dos educandos envolvidos, em aulas matutinas, uma 

vez por semana, durante um semestre. 

No início do 2º semestre de 2015 comecei minha pesquisa na escola 

selecionada. No período matutino havia duas turmas no 9º ano do ensino 

fundamental, com aproximadamente 27 alunos em cada sala de aula. Num dia 

da semana assistia aulas no “9º A” e noutro dia da semana subsequente no “9º 

B”, desde as 8h até 12h (totalizando 77 aulas observadas). A princípio fui 

apresentado aos alunos por seus respectivos professores e à medida que os 

conhecia, tanto professores como alunos deram sinais de que minha presença 

não os constrangia – o que considerei positivo para o desenvolvimento dos trabalhos.  

Observei aulas de quatro professores que lecionam, respectivamente, as 

disciplinas de Ciências da Natureza (Química e Física – o mesmo professor), 

Geografia, Educação Física (incluindo aulas de ioga e de xadrez) e de Português 

(incluindo aulas de reforço na Sala de Leitura). Para cada aula observada eu 

dispunha em mãos dos recursos supracitados (conforme alínea “a”), isto é, 

papéis contendo as questões e objetivos propostos pela pesquisa. Desse modo 

buscava conciliar minha investigação às situações reais em sala de aula.  

d) Questionários e grupos de discussão com grupos de professores e 

de alunos, após todas as aulas observadas. 

O assunto das discussões com os professores foi norteado pelas 

seguintes questões:  

- A quantidade de alunos em sua sala de aula interfere em seu modo de 

ensinar? Justifique sua resposta. 

- Quais procedimentos de ensino você utiliza para ensinar seus alunos?  

- Como você avalia seus procedimentos de ensino e de avaliação? Justifique. 

E com os alunos discutimos acerca dessas perguntas: 

- Como você avalia o ensino de seus professores? Justifique sua resposta. 

- Tem alguma disciplina que você aprende com mais facilidade? Por que? 

- De um modo geral, como você avalia sua aprendizagem? Justifique. 
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Por fim, prossegui com o desenvolvimento dos seguintes procedimentos: 

 Sistematização das informações, organizando os dados coletados em 

quadros-síntese e tabelas; 

 Análise dos dados obtidos na pesquisa, com base nos apoios teóricos 

e demais fontes; 

 Elaboração de Relatório para Qualificação; 

 Elaboração da Dissertação para a Defesa e elaboração de trabalhos 

para divulgação dos resultados. 

A seguir, no Capítulo 2, são apresentados e analisados os dados da 

pesquisa empírica realizada. 
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CAPÍTULO 2 

 

OS DADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo está organizado, de um lado, com base nas fontes 

documentais de investigação disponíveis, como o Programa Mais Educação 

São Paulo, o Projeto Político Pedagógico (PPP), as Propostas Curricular e 

Avaliativa da escola em estudo, bem como os Planos de Aulas dos professores 

envolvidos; e, de outro lado, está organizado com base nos dados empíricos 

coletados por meio das observações em sala de aula e dos questionários e 

grupos de discussão com professores e alunos. 

 

2.1 O CONTEXTO DA PESQUISA E SEUS PRINCIPAIS SUJEITOS  

 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental  

O ensino fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange 
a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos 
de idade e se estende, também, a todos os que, na idade 
própria, não tiveram condições de frequentá-lo (BRASIL, 2013, 
art. 8º). 

 

A resolução CNE/CEB nº 3/2005 estabelece que o ensino fundamental 

de nove anos tem duas fases com características próprias, chamadas de anos 

iniciais, com cinco anos de duração (em regra para estudantes de seis a dez 

anos de idade); e anos finais, com quatro anos de duração (para os de 11 a 14 

anos).  

Para a SME, que administra as escolas públicas da cidade de São Paulo,  

 

A chegada a essa etapa da educação básica se dá ainda na 
infância, quando o processo de alfabetização acontece. A 
leitura de mundo da criança passa a ganhar novas dimensões 
de expressão. A fim de expandir essas expressões, o processo 
de alfabetização e letramento caminha na busca de formar um 
cidadão solidário, crítico e autônomo. Essa busca lida não só 
com as diversas linguagens do mundo atual, como também 
com as questões que perpassam a infância e a juventude. 
Afinal, é no ensino fundamental que essa passagem acontece. 
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A entrada na adolescência traz consigo uma série de 
mudanças, a começar pelo corpo. É o momento em que a 
autoria parece fundamental no processo formativo do jovem. 
Enquanto autor em seu percurso escolar é necessário a ele 
tomar decisões, assumir compromissos com outras pessoas, 
ser responsável e, por fim, argumentar criticamente suas 
escolhas e decisões (PREFEITURA DE SÃO PAULO/EDUCAÇÃO, 2015). 

 

Portanto os principais sujeitos desta pesquisa são adolescentes, 

majoritariamente, com 14 anos de idade cursando o 9º ano do ensino 

fundamental numa escola municipal na periferia da zona norte paulistana. Esta 

escola está situada entre um conjunto de prédios habitacionais e casebres 

próximos à margem de um córrego canalizado, de modo que esta localização 

caracteriza o perfil socioeconômico da população atendida pela instituição, isto 

é, alunos pobres. São cerca de 800 alunos matriculados nesta unidade escolar, 

que funciona em dois turnos: manhã (7h as 12h) e tarde (13h30 as 18h30) 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO/EDUCAÇÃO, 2015).  

Quanto ao programa curricular, este está organizado em três ciclos de 

aprendizagem, de três anos cada: Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos); 

Ciclo Interdisciplinar (4º, 5º e 6º anos) e Ciclo Autoral (7º, 8º e 9º anos).  

 

Ciclo de aprendizagem é uma organização dos tempos e 
espaços e das interações entre os diferentes sujeitos e objetos 
do conhecimento. Tal organização está relacionada com a 
necessidade de se pensar uma nova concepção de currículo 
sócio-histórico e cultural com maior integração e articulação 
entre os anos do ensino fundamental. Nesse sentido o ciclo 
tem a função de constituir progressões em etapas plurianuais 
(SÃO PAULO, 2014a, p. 75). 

 

O Ciclo Autoral, pertinente aos alunos pesquisados, visa enfatizar  

 

[...] a construção de conhecimentos a partir de projetos 
curriculares comprometidos com a intervenção social [de modo 
que] leitura, escrita, resolução de problemas, análise e produção 
críticas devem, por meio das múltiplas linguagens, dialogar com 
a realidade dos estudantes, do ponto de vista espaço-temporal, 
social, cultural e histórico (SÃO PAULO, 2014a, p. 80). 

 

Com base nestes pressupostos, o objetivo geral de ensino aos alunos da 

referida escola (conforme seu PPP) visa “garantir as condições adequadas de 

ensino em todos os Ciclos de Aprendizagem”, sendo que aos alunos do Ciclo 
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Autoral implica “promover os conhecimentos, as competências e as atitudes 

necessárias à construção da identidade de cada educando”. Considerando que 

 

Ensino não é "adestramento", pois só há ensino se houver 
aprendizagem consciente do aluno, o principal sujeito deste 
processo. A aprendizagem ocorre nas atividades individuais ou 
grupais no dia a dia da sala de aula, nas quais o professor 
pode identificar se os alunos estão ou não assimilando os 
conceitos que considera significativos. Para tanto, compete ao 
professor perceber possíveis dificuldades de aprendizagem dos 
alunos, para então intervir mediante procedimentos de ensino 
condizentes às suas reais necessidades (Conforme o PPP da 
referida escola). 

 

Quanto aos objetivos específicos de ensino e aprendizagem dos 

professores envolvidos neste estudo: 

 A Educação Física visa possibilitar o desenvolvimento corporal e 

emancipatório do aluno, assim como a construção de atitudes dignas 

mediante a prática de esportes, jogos, lutas, atividades rítmicas etc.; 

 A Língua Portuguesa visa, dentre outros fins, expandir o uso da 

linguagem por meio da palavra escrita e/ou falada, da produção de 

textos coerentes, coesos, adequados a seus destinatários; 

 A Geografia procura levar os alunos a compreender o homem e como 

ele se relaciona com o ambiente através do tempo, refletindo sobre as 

possíveis consequências oriundas destas relações; e 

 Na área de Ciências da Natureza (Física e Química) os alunos são 

estimulados a desenvolver as capacidades de observar, interpretar e 

compreender a si mesmo e o mundo em que vivem.  

Orientados por estes objetivos e conceitos de ensino e aprendizagem, 

cada um destes professores programou o conteúdo e os objetivos conceituais 

referentes à sua disciplina específica, a ser ensinados e avaliados no Ciclo 

Autoral, durante o ano letivo de 2015, da seguinte forma: 
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Proposta curricular dos professores para os alunos do Ciclo Autoral 

(7º ao 9º anos do ensino fundamental - ano letivo de 2015) 
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Proposta avaliativa dos professores para os alunos do Ciclo Autoral 
(7º ao 9º anos do ensino fundamental - ano letivo de 2015) 
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Para que estas propostas educacionais sejam efetivadas, conforme a 

LDB, precisam ser implementadas e avaliadas pelos diretores, coordenadores, 

professores, alunos e seus pais ou responsáveis, além dos funcionários da 

instituição e das pessoas da comunidade local (BRASIL, 1996, art. 12; 14) – 

posto que a descentralização do poder no espaço escolar acontece mediante a 

participação dos atores envolvidos nesse processo, o que requer constante 

diálogo, a fim de atender ao interesse coletivo. 

Entretanto, com base nos Quadros 2 e 3 apresentarei como tais 

propostas se efetivam em sala de aula. 

 

2.2 DADOS COLETADOS NAS AULAS 
 

Os dados coletados na pesquisa partiram, principalmente, de 77 aulas 

presenciais, observadas uma vez por semana durante o 2º semestre do ano 

letivo de 2015. Como mencionei anteriormente, trata-se das aulas de quatro 

professores (de Educação Física, Língua Portuguesa, Geografia e de Ciências 

da Natureza) a estudantes de duas turmas (27 alunos cada uma) no 9º ano do 

ensino fundamental.  

Considerando as propostas de ensino específicas de cada disciplina e 

com base nas observações julgadas relevantes para a pesquisa construí o 

Quadro 2, apresentado a seguir, a fim de sintetizar indícios dos possíveis 

efeitos da massificação do ensino escolar; baseado nos questionários e grupos 

de discussão com professores, o Quadro 3 trás suas perspectivas sobre o 

problema em estudo; por fim, com base nos questionários e grupos de 

discussão com alunos, a Tabela 3 visa apresentar seus principais pontos de 

vista sobre o ensino e a aprendizagem neste contexto escolar considerado 

massificado.  

Vejamos então cada uma destas sínteses de dados para posterior 

análise.  
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Quadro 2: Dados gerais observados nas aulas 
Professor(a)* 

Disciplina 
Possíveis efeitos da massificação do ensino escolar  Procedimentos de ensino e de avaliação utilizados 

Prof. Paulo 
Ed. Física 

_"Quem é Karina?; Quem é Carol?", pergunta o professor à 
turma do 9º “A”, numa determinada atividade. 

_O professor dispunha desses recursos para ensinar: quadra sem traves, 
sem redes, sem tabelas de basquete, sem cobertura etc. 
_Geralmente estas aulas se resumiam a jogos com bola na quadra, sem 
aplicação de regras – exceto na de xadrez, que ocorria no pátio interno. 
_Numa aula de Ioga quatro alunas participam dos exercícios propostos, 
enquanto os demais (cerca de 20 alunos) “preferem brincar” na quadra.  
_Critério de avaliação: participação nas aulas e autoavaliação. 

Profª. Lourdes 
Geografia 

_Alunos no fundo da sala de aula apresentam dificuldades em 
enxergar o conteúdo escrito na lousa pela profª. 
_Alguns alunos fazem algazarra na sala, durante 

aproximadamente 15 minutos, enquanto a profª. "passa a 
lição" na lousa. Só se aquietam quando a profª., em alta voz, 

adverte: "Vocês não estão prestando atenção,  
mas 'vai cair na prova!' [o conteúdo exposto]”. 

_Diversos alunos não dispunham de material didático  
(livros, régua, caneta) para "participar" da aula. 

_Um grupo de alunos se queixa de um tema exposto na aula 
(setores de serviços econômicos europeus) alegando que tal 

assunto “não tem nada a ver com a vida deles”. A profª.,  
por sua vez, justifica que tal assunto “é tema de vestibular”. 

_Profª. usa livro didático e lousa, pois segundo ela “o uso desses recursos 
cativam a atenção dos alunos, evitando, assim, conversas paralelas”. 
_Profª. enfatiza a memorização de conteúdos: "Se eu só falasse pra 
vocês, vocês não 'gravariam’, por isso escrevo mesmo!", argumenta. 
_Profª. faz chamada depois solicita o caderno de um aluno para “checar 
onde parou com a matéria”. Após revisar oralmente conteúdos passados, 
“passa a lição” na lousa. Num dado momento alerta: "Prestem atenção! 
Agora vou ditar... Copiem porque vai cair na prova!”. 
_Profª. desenha um gráfico na lousa e, a quem copiar, "promete dar um 
ponto na média final". 
_Avaliação: prova escrita. Profª. diz para a turma que a “prova é com 
consulta” (em livro e/ou caderno próprios); e cita as páginas que se 
encontram as possíveis respostas àquelas questões. 

Profª. Glória 
Ciências da 

Natureza 
(Física/Química) 

_ Enquanto a professora transcreve um conteúdo na lousa 
alguns alunos copiam, outros fotografam com seus celulares, 
outros ainda ficam dispersos (“brincam de jogar papel um no 

outro”, demonstram impaciência, dormem). 
_Sobre um conteúdo ensinado, uma aluna indaga:  

“Profª. esse exercício é desnecessário...” A profª. responde: 
“Eu não acho.” – sem justificar a razão de sua resposta. 

_Num outro momento uma aluna questiona:  
“Profª., qual é a fórmula [usual] para resolver esse exercício?”. 

A profª. responde: “Isso vocês vão ver só no ensino médio”. 

_Profª. usa a lousa e um livro didático como recursos padrão para expor 
conteúdos. No entanto, diversos alunos não "acompanham" o conteúdo 
ensinado porque não trazem seus respectivos livros para a aula. 
_Profª. orienta os alunos a fazer uma experiência química em casa para 
depois relatar numa aula futura. “Valendo nota!”, alerta ela. (obs: a escola 
não dispõe de laboratório para pesquisas científicas). Chegado o dia da 
apresentação muitos alunos não haviam feito tal experimento. A profª. 
lamenta o ocorrido, mas promete uma “prova de recuperação”. 

Prof. Vidal 
Português 

_Na sala de aula cada um tem seu posto: antes de iniciar a 
aula o prof. mandou dois alunos "voltarem para seus lugares" 

(como de costume). 
_Muitos alunos ficam ociosos ("batendo papo") durante 

algumas aulas, porque “não erraram” o exercício passado – 
ficando assim dispensados de outros afazeres. 

_ Prof. utiliza a lousa e um livro didático como recursos padrão. 
_Prof. delega aos alunos o procedimento de uma aula: "Vocês querem 
continuar fazendo aqui a lição que eu passei para vocês fazer em casa?" 
_ Prof. começa uma aula falando de futebol com os alunos e cerca de dez 
minutos depois faz chamada individual para checar "a lição de casa"... 
Como alguns alunos não fizeram a lição passada, o prof. permitiu que o 
restante do tempo daquela aula fosse para aquele fim.  
_Avaliação: prova escrita. 

*Nomes fictícios 
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2.2.1 DADOS GERAIS OBSERVADOS NAS AULAS 
 

As informações sintetizadas no Quadro 2 fornecem alguns eixos para 

análises.  

Primeiramente observa-se que os professores demonstram desconhecer 

todos seus alunos. Não raro alguns professores apresentam dificuldades em 

identificar seus alunos pelos respectivos nomes, provavelmente devido à 

quantidade de estudantes por turma (27 em média). A “Karina e a Carol” que o 

professor Paulo desconhece não são alunas novas nem faltantes. O desafio do 

professor talvez seja o de ter de lembrar de ambas, dentre uma lista com 

centenas de alunos que ele é encarregado de lecionar. Deste fator quantitativo 

também decorre o desafio de o professor ensinar conforme a capacidade de 

assimilação de conteúdos de cada aluno e/ou grupos de alunos. É comum ver 

alunos ociosos durante muito tempo das aulas porque eles simplesmente 

“terminam as lições” antes dos demais, ficando assim desobrigados de outros 

afazeres. Por outro lado, há também aqueles que sempre ficam à revelia, 

“alunos indisciplinados”, que constantemente ameaçam a autoridade dos 

professores – o que levou um deles a ausentar-se durante duas semanas 

seguidas por causa de estresse.  

De acordo com Charlot, permitir longos períodos de ócio aos alunos 

durante as aulas pode dar margem à perda de domínio da atenção deles 

(CHARLOT, 2013, p. 121). Segundo este autor os procedimentos de ensino dos 

professores precisam ser planejados conforme o tempo (hora/aula) disponível, 

a fim de conciliar as atividades didáticas docentes e discentes – ainda que 

aconteçam sob a condição de “combinados”.  

Sobre este aspecto, o Quadro 2 também ilustra quais são os 

procedimentos de ensino usuais dos professores: predomina-se um método 

homogêneo de ensinar, ou seja, o uso da lousa como principal recurso didático.1 

Apesar de uma profª. argumentar que este procedimento “é ideal para cativar a 

atenção dos alunos, pois enquanto copiam a lição na lousa não falam entre si”,  

por diversas vezes, vários deles aproveitam a ocasião para fazer bagunça. 

Nestas situações, esta professora geralmente adverte-os nesses termos: 

"Turma, presta atenção! Agora vou ditar... Copiem porque vai cair na prova!”. 
                                                           
1 A respeito da falta de outros subsídios didáticos discutirei adiante quando analisar o Quadro 3. 
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Ou então alega que o assunto abordado é “tema de vestibular”. Outra situação 

corriqueira sobre o uso do quadro deve-se ao fato de alguns professores 

escreverem as letras muito pequenas, o que dificulta a leitura deste conteúdo 

pelos alunos, sobretudo aos do fundo da sala. Isto resulta no desinteresse pela 

aula por parte deste grupo, que normalmente não se queixa do ocorrido.  

Quanto aos conteúdos de ensino propostos, não obstante a escola 

disponibilizar livros didáticos específicos de cada disciplina, nos quais também 

há orientações sobre como os professores devem desenvolver determinadas 

competências e habilidades (CEREJA, 2012), a maioria dos alunos não os 

trazem para as aulas. Não lhes parece atrativo seguir tendências conceituais 

e/ou comportamentais estereotipadas. Por conta disso alguns professores 

enfatizam a memorização de conteúdos ou expõem suas aulas sem 

embasamentos teóricos, submetendo os ensinamentos a fatos relacionados a 

sua própria subjetividade, como esse em que uma professora explica acerca da 

longevidade do povo europeu: "Gente, nós mulheres vivemos mais do que os 

homens porque a gente menstrua..." E continua: "Eu tenho uma amiga que...".  

Frequentemente os alunos alegam que muitos temas expostos por 

determinados professores não têm relação nenhuma com suas vidas e com o 

meio social em que vivem, por isso desinteressam-se por aquela disciplina. 

Alguns questionam: "Profª., é pra copiar?" [o conteúdo exposto na lousa]. 

Segundo Charlot, 

 

[...] Por mais importante que seja a especificidade da escola, 
qual seria o seu valor se o que se aprende nela não fizesse 
sentido “fora dela”? Conhecer novos mundos, ter acesso a 
formas ideais, objetivar o mundo e distanciar-se da experiência 
cotidiana, perceber-se a si mesmo como ser de razão e de 
imaginação, tudo isso só vale quando diz algo, indiretamente, a 
respeito da minha vida, do meu mundo, da minha experiência, 
de quem eu sou e posso vir a ser (CHARLOT, 2013, p. 126). 

 

Neste sentido, evitar a discussão de um determinado assunto questionado 

pelos alunos alegando tratar-se de um conteúdo “a ser visto somente no ensino 

médio” ou justificar a importância de outro sob o argumento de ser “tema de 

vestibular”, nos remete à ideia inequívoca de que as salas de aula constituem 

um espaço institucional de socialização preparatório para o trabalho (ENGUITA, 
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1989). Na medida em que a escola forma indivíduos adaptados ao status quo 

(mediante a transmissão de conteúdos previamente estabelecidos e/ou 

“fixando o lugar de cada aluno na sala”), sem, contudo, conscientizá-los de sua 

função no tecido social, a aprendizagem torna-se meio (em vista de outros fins) 

e não um fim em si mesma. 

Este problema também ocorre nas avaliações – avaliações restringidas a 

provas escritas, não baseadas, portanto, naquela relação professor-aluno, que 

permite identificar dificuldades a fim de corrigi-las durante o processo de ensino 

e aprendizagem, proposta pela rede de ensino.  

 

A avaliação contínua oferece ao professor informações sobre o 
processo de ensino e aprendizagem, e tem a função de 
aprimorar ou redimensionar este processo, auxiliando o aluno a 
se desenvolver. A correção do percurso é realizada no decorrer 
dele. Isto significa que o educando que apresentou 
desempenho abaixo do esperado, sinaliza ao professor a 
necessidade de retomar o assunto, talvez utilizando outros 
recursos (SÃO PAULO, 2014b, p. 14). 

 

No entanto, pude acompanhar algumas avaliações escritas e observar 

que diversos alunos transcrevem literalmente, do livro para a folha de 

avaliação, as possíveis respostas. Enquanto alguns “colam” entre si, notei 

também que outros recusam a fazer provas por “não terem copiado a lição no 

caderno” e/ou por não trazerem o livro correspondente à disciplina avaliada. 

Tive acesso a uma prova escrita, na qual havia perguntas como essa: “Quais 

os setores da economia?” – sem especificar sobre qual economia se tratava, 

necessitando assim deduzir a questão (neste caso, a página do livro 

recomendada pela professora para consulta, se referia a países europeus). 

Nota-se que a falta de clareza na exposição e/ou avaliação de determinados 

assuntos, bem como a ausência de significado e sentido dos conteúdos 

ensinados comprometem o aprendizado almejado.  

Se para Tardif os alunos e os professores são sujeitos do conhecimento 

e não simples reprodutores socioculturais (2002, p. 242), Charlot (2013, p. 148) 

corrobora esta hipótese e acrescenta que há uma distância entre os saberes 

ensinados dos saberes com efeitos duradouros de aprendizagem, efetivamente 

úteis para a vida dos alunos. Ou seja, não faz sentido para o aluno transcrever 

conteúdos sem assimilar, sem transformá-los em conhecimentos significativos. 
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Portanto esta leitura sumária do Quadro 2 indica que um dos efeitos da 

massificação do ensino escolar parte da dificuldade de interação entre 

professores e alunos, seja devido ao despreparo profissional docente para lidar 

com a diversidade de alunos numa sala de aula, seja em razão da limitação de 

recursos pedagógicos disponíveis na escola. Em decorrência disto, os 

procedimentos de ensino tendem a ser generalizados, institucionalizados 

(GIMENO, 1999); os conteúdos “explicados” e não discutidos, não raro, sem 

relevância para os alunos. Além disso, se a educação deve contribuir para a 

“desmassificação” e desalienação de cada aluno (Souza, 1981), convém 

superar a mera formação de recursos humanos para manter o crescimento de 

uma economia capitalista. 

Contudo, aqui se faz necessário incluir o que os professores têm a dizer 

a este respeito. Quais seriam seus pontos de vista acerca destes efeitos 

oriundos da massificação do ensino escolar?  

A seguir, o Quadro 3 sintetiza suas principais perspectivas relacionadas 

a este assunto. Vejamos. 
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Quadro 3: Perspectiva dos professores acerca da massificação do ensino escolar 

Professor/a Em relação à quantidade de alunos por turma Em relação a seus procedimentos de ensino/avaliação 

Glória 

“Salas com uma quantidade grande de alunos (quase 
30) são mais difíceis de se controlar, pois trata-se de 
um grupo muito diversificado. Eles se dispersam com 
muita facilidade, dificultando inclusive um atendimento 
mais individualizado para os que apresentam maiores 

dificuldades de aprendizagem.” 

“Desenvolvo aulas teóricas com textos, explicações e atividades, 
além de aulas práticas e avaliações para consolidar a aprendizagem. 
Também utilizo mídias com material de apoio. Mas acredito que meus 
procedimentos poderiam ser melhores. A necessidade de materiais e 
recursos específicos poderiam facilitar a vivência do aprendizado em 
prol de atividades mais lúdicas. Atualmente é preciso improvisar para 
conseguir desenvolver as atividades práticas e dinamizar as aulas, 
tornando-as mais atrativas.” 

Paulo 

“Com um número reduzido de alunos (no máximo 20) 
talvez seria possível um trabalho mais próximo e com 

a atenção necessária que alguns precisam.  
Trabalho com 30 [alunos] ou mais... e sozinho!” 

“Dependendo da turma utilizo o que é mais atrativo para eles, como 
atividades que despertem a vontade deles. Mas faço milagre sem 
quadra! Por isso, de um modo geral considero meus procedimentos 
de ensino e de avaliação de maneira positiva, pois aparecem alguns 
resultados esperados. Mas com alguns alunos seria preciso uma 
atenção especial para conseguir o seu progresso.” 

Vidal 

“Os extremos sempre atrapalham... Poucos alunos 
em sala, a meu ver, dificultam duplas produtivas e 

trabalhos em grupo no quesito diversidade de 
caminhos. Alunos em excesso facilitam a desordem e 

a dispersão de muitos gerando assim a falta de 
comprometimento com os estudos.” 

“Faço atividades orais, reflexivas, sistematizadoras, individuais ou em 
grupos. Através destes instrumentos procuro sempre me aproximar 
dos alunos, usando uma linguagem que lhes seja próxima, empática, 
mas que não fuja da norma padrão. No entanto, não há perfeição [de 
procedimentos] uma vez que este conceito é dinâmico. Considero que 
o fato de eu interagir com os alunos torna-me um bom “guia” – no 
sentido de quem caminha junto sabendo mais o caminho que o outro, 
mas não sendo o dono da verdade absoluta – que proporciona 
situações de aprendizagem e de avaliações em que os alunos 
possam interagir entre si e com o conteúdo estudado.” 

Lourdes 
“Se tivesse salas com menos alunos teríamos como 
assistir melhor cada um. Sanar dúvidas seria muito 

mais fácil.” 

“Minhas aulas são expositivas com um foco mais animado; 
procurando fazer com que os alunos perguntem, participem, 
aprendam...” Mas avalio que poderia ser melhores... Poderia dar 
aulas com mais participação, porém, aspectos como: salas muito 
lotadas, falta de recursos materiais, nível social baixo etc., impedem 
que eu possa dar o meu melhor.” 
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2.2.2 PERSPECTIVA DOS PROFESSORES ACERCA DA MASSIFICAÇÃO DO ENSINO 

ESCOLAR 

 

A leitura dos dados do Quadro 3 (relacionados aos planos de ensino e às 

propostas curricular e avaliativa dos professores) visa aprofundar nossas 

análises realizadas até aqui. 

Quando perguntados se a quantidade de alunos em sala de aula 

interfere no modo de ensinar, os professores são unânimes em concordar que 

muitos alunos juntos dificultam o processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme a profª. Glória e o prof. Vidal o excesso de alunos contribui para a 

“desordem e a dispersão” destes e para a “perda do controle” da aula pelos 

docentes. De modo similar afirmam os professores Paulo e Lourdes. Segundo 

ele, “com um número reduzido de alunos [...] talvez seria possível um trabalho 

mais próximo e com a atenção necessária que alguns precisam”; e para ela, 

“com menos alunos teria como assistir melhor a cada um”.  

Portanto de acordo com estes quatro professores a quantidade de 

alunos numa sala de aula compromete a qualidade do ensino oferecido.  

De fato, o termo qualidade de ensino é amplo, complexo, pois abarca 

uma série de critérios considerados essenciais para sua garantia. A atual LDB 

define como padrões mínimos de qualidade de ensino, “a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 1996, art. 4º, IX). Todavia, no 

contexto desta pesquisa este conceito qualitativo consiste em propiciar 

condições favoráveis aos procedimentos de ensino dos professores segundo a 

capacidade de assimilação de conhecimentos e de desenvolvimento de 

competências e habilidades de cada educando/a. Nesse sentido o Quadro 3 

indica dois fatores, um humano outro material, imprescindíveis para analisarmos. 

Conforme temos enfatizado, entendemos que o primeiro fator diz 

respeito ao ensino escolar voltado para inúmeras pessoas, dito universal, 

paradoxalmente homogêneo, pouco democrático. É um ensino direcionado 

para a massa de educandos em detrimento às suas singularidades, que 

compromete, portanto, a qualidade de ensino. Não obstante a lei supracitada 

determinar que “será objetivo permanente das autoridades responsáveis 

alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga 
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horária e as condições materiais do estabelecimento” (BRASIL, 1996, art. 25), o 

escopo deste trabalho, no entanto, não é o de especular um número “x” de 

alunos ou de professores por turma considerados ideais numa sala de aula. 

Conforme nosso objetivo, esta pesquisa não é propositiva, mas visa discutir 

possíveis consequências que este modelo atual de ensino gera (ou deixa de 

gerar), sobretudo aos educandos. Afinal, “a escola tem que proceder a uma 

espécie de mutação qualitativa [em vista de] uma educação de qualidade para 

todos” (HUTMACHER, 1995, p. 47). 

Quanto ao segundo dado pertinente à nossa análise do Quadro 3 – as 

condições materiais de trabalho dos professores – este fator certamente 

extrapola os limites deste trabalho, pois inevitavelmente entraríamos no campo 

das políticas públicas ligadas aos investimentos econômicos educacionais. 

Entretanto, a carência destes recursos “é produto da democratização do ensino 

sem investimento adequado” (PAIVA, et al., 1998, p. 33) e uma vez que os 

subsídios materiais (desde as mesas e cadeiras utilizadas em sala de aula às 

Tecnologias da Informação e Comunicação atuais) tornam-se indispensáveis 

aos procedimentos de ensino dos professores, tal fator não pode ser excluído 

de nossas discussões.  

Retornemos então ao que dizem os professores quando perguntados 

acerca deste assunto. 

“Faço milagre sem quadra!”, exclama o prof. Paulo ao referir-se às aulas 

normalmente ocorridas no pátio ou em áreas livres no interior da escola, que 

têm duas quadras sem equipamentos necessários à prática poliesportiva. 

Motivo pelo qual compromete seus procedimentos de ensino previstos (como o 

de desenvolver habilidades motoras e a de ensinar regras e táticas de certas 

modalidades esportivas a seus alunos).2 Porém estas dificuldades não lhe 

impedem de desenvolver atividades alternativas, como aulas de ioga e de 

xadrez. 

“Atualmente é preciso improvisar para conseguir desenvolver as 

atividades práticas e dinamizar as aulas, tornando-as mais atrativas,” afirma a 

profª. Glória. Esta professora leciona Física e Química, cujas aulas requer 

constantes experimentos científicos. Todavia a escola não possui laboratório 

                                                           
2 Conforme objetivos/conceitos essenciais a ensinar em Educação Física durante o Ciclo Autoral. 
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para este fim, por isso Glória “improvisa”. Às vezes traz materiais próprios ou 

delega aos alunos a tarefa de fazer em casa determinadas atividades. Desse 

modo a “participação” exigida pela professora aos alunos3 geralmente restringe 

em copiar conteúdos expostos na lousa ou em pesquisá-los na internet. 

Mas apesar de as condições de trabalho não ser tão favoráveis, o prof. 

Vidal considera-se “um bom guia”. Ele atribui a si esta qualidade devido a sua 

interação com os alunos durante as aulas, que incluem “pesquisas, produção 

textual, confecção de cartazes/pôsteres, apresentações orais e seminários”.4 

Para tanto Vidal solicita trabalhos individuais ou grupais mediante o uso de um 

livro didático e/ou dos livros dispostos na Sala de Leitura da escola. Porém 

alguns alunos sempre “preferem bater papo entre si” a fazer as atividades 

propostas pelo professor, que justifica dizendo: “para estes alunos não há ‘guia’ 

que lhes deem jeito”...   

Desafios como estes enfrentados por Vidal também são encarados pela 

profª. Lourdes, mas com um acréscimo: suas aulas são “expositivas, porém 

com um foco mais animado”, afirma ela. Com o objetivo de “desenvolver 

habilidades críticas aos alunos mediante a compreensão dos espaços 

geográficos”,5 Lourdes procura alcançar este desafio com ânimo. No entanto, 

sua interação descontraída e seu estímulo a mudanças de hábitos6 são 

dificultados pela falta de recursos didáticos nas salas de aula, que não dispõem 

de mídias eletrônicas. Por conta deste e de outros motivos, a professora vê-se 

“impedida de dar o seu melhor” aos alunos. 

Portanto, com base nestas alegações vemos que os professores 

vinculam procedimentos de ensino/avaliação com materiais didáticos.  

Não há dúvidas de que para a prática de esportes são necessárias 

quadras, bolas, redes etc., assim como em toda sala de aula, na atual 

configuração, há de se ter mesas, cadeiras, lousa, mídias eletrônicas etc., 

suficientes para atender à demanda escolar. Porém é interessante notar que 

procedimentos de ensino, segundo eles, não se vinculam a teorias metodológicas 

                                                           
3 Conforme critérios avaliativos em Ciências durante o Ciclo Autoral. 
4 Conforme instrumentos avaliativos em Português durante o Ciclo Autoral. 
5 Conforme Plano de Ensino de Geografia para alunos no 9º ano do ensino fundamental. Reitero que, de 

acordo com a coordenadora pedagógica da escola, este foi o único plano de ensino disciplinar preparado 

para estas turmas naquele período letivo. 
6 Conforme instrumentos avaliativos em Geografia durante o Ciclo Autoral. 
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e sim a subsídios materiais considerados fundamentais para o ensino e a 

aprendizagem de conhecimentos. Tudo indica que a carência destes não 

estimule a prática efetiva daquelas. Há, inclusive, professor que não se importa 

com teorias de ensino (confira Apêndice 6, p. 77).  

Charlot atribui este problema ao embate de concepções metodológicas 

em voga, pois para ele 

 

Os professores ensinam em escolas cuja formação básica foi 
definida nos séculos XVI e XVII: um espaço segmentado, um 
tempo fragmentado, uma avaliação que diz o valor da pessoa 
do aluno. Essa forma escolar condiz com a pedagogia 
tradicional. É nela que o professor é convidado a ser construtivista 
e a usar o computador e a internet (CHARLOT, 2013, p. 114). 

 

De fato é notória a preocupação de alguns professores em tornar suas 

aulas mais atrativa, animada, melhores... Conforme dizem, não basta uma aula 

em que eles ensinem e que os alunos aprendam, pois é necessário um “plus”, 

um algo a mais para ser considerado “um bom guia”, como afirma o prof. Vidal. 

No entanto aqui se faz necessário uma inferência...  

Numa das turmas em que observei estas aulas havia uma aluna, 

frequentemente isolada dos demais no fundo da sala, com semblante sério, 

entretida apenas com suas anotações, desenhos e rascunhos. Certo dia um 

professor pediu àquela turma que sentassem em grupos para uma determinada 

atividade. Esta aluna não saiu do lugar. Então fiz um sinal a ela sugerindo que 

se juntasse a um grupo menor, no que de pronto ela me respondeu sorrindo: 

“Eu gosto de ficar sozinha, professor”.  

Em nenhum momento, durante 77 aulas, vi algum professor aproximar-

se desta aluna no intuito de acompanhar seu desempenho escolar. É provável 

que alunos assim necessitem de cuidados educacionais especiais, mas o fato é 

que ela não aparenta precisar de aulas dinâmicas, animadas ou mais atrativas. 

Esta aluna, como outros que durante as aulas desviam para si a atenção dos 

demais, parecem necessitar de um recurso pedagógico básico que os próprios 

professores consideram fundamental atualmente: conhecer cada educando 

para então ensinar e avaliá-los com o rigor merecido. Mas se esta premissa 

docente é inviável de se realizar numa escola massificada, o que os alunos têm 

a dizer sobre o ensino e a aprendizagem escolar oferecidos atualmente? 
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2.2.3 PERSPECTIVA DOS EDUCANDOS SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM 

ESCOLAR  

 

Desse ponto em diante vamos expor para em seguida analisar alguns 

pareceres dos educandos, os principais sujeitos deste processo de ensino e 

aprendizagem escolar. Para tanto os estudantes participaram de grupos de 

discussão (7 grupos/8 alunos em média) e responderam a um questionário 

individual. Para a condução da discussão foi organizado um roteiro a fim de 

apreender a representação que os jovens têm sobre o ensino e sobre sua 

aprendizagem escolar. Este método visou “dar voz aos alunos” sem que as 

perguntas do questionário influenciassem suas opiniões acerca do assunto 

tratado. Assim, o questionário ajudou a coletar informações discutidas 

mediante perguntas e respostas objetivas.  

 No intuito de criar uma visão panorâmica das respostas dos alunos 

envolvidos (54 ao todo), a Tabela 3 quantifica os resultados apresentados nos 

grupos de discussão e nos questionários relacionados à pauta em análise: o 

ensino realizado pelo professor e a aprendizagem realizada pelo aluno no 

âmbito escolar massificado, sob o ponto de vista dos próprios estudantes.  

 Tabela 3: Perspectiva dos educandos sobre o ensino e a aprendizagem escolar  

 *De um modo geral, neste item estão incluídas justificativas como a identificação dos alunos 
com a disciplina em estudo (como gosto por resolver problemas que envolvem cálculos) e/ou a 
mera simpatia com o(a) professor(a) que a leciona.  

Sobre o ensino dos 
professores 

Disciplina que aprende com mais facilidade 
Sobre a própria 
aprendizagem 

 

Satisfatório:  

6 grupos 

disciplina nº de votos justificativa  
 

Satisfatória: 29 alunos 
 

Geografia 
História 

Matemática 

28 
9 
5 

 
Interação com 

professor/a 

Insatisfatório:  

1 grupo 

Geografia 
Matemática 

História 

4 
4 
2 

 
Explicação do/a 

professor/a 
Regular: 17 alunos 

Geografia 
Matemática 

Química 
Português 

Inglês 
Informática 

3 
3 
2 
2 
1 
1 

 
Diversas* 

Insatisfatória: 8 alunos 

OBS: O total de votos (64) supera o número de alunos 
participantes (54) porque alguns votaram em mais de uma 
disciplina. 
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Como podemos notar nos dados da Tabela 3, os alunos avaliam o 

ensino e a aprendizagem, neste contexto escolar massificado, baseando-se em 

três critérios: méritos docentes, interação entre professor e alunos e explicação 

de conteúdos.  

A respeito dos méritos docentes, a maioria dos grupos considera o 

ensino dos professores satisfatório. O Grupo (G1) resume: “Levando em conta 

que temos aulas numa escola pública, a gente acha bom o ensino dos 

professores, [pois] do jeito que eles dão aulas, só amando ensinar mesmo”.  

O G2 afirma que “eles [os professores] tentam ensinar tudo o que 

sabem, por isso acabam passando bem os conhecimentos que tiveram”.  

Os demais grupos contribuem de modo similar:  

“O ensino é bom porque eles se esforçam muito pra nos ensinar tudo o 

que sabem” (G3);  

“É bom porque eles tentam nos passar os conhecimentos necessários” 

(G4);  

“É bom porque eles fazem o que pode pra ensinar a gente” (G5);  

“O ensino deles é bom porque eles se preocupam com seus alunos” 

(G6);  

Apenas o G7 contesta:  

“Nosso ensino é ruim porque tem muita bagunça na sala de aula”. 

De um modo geral os alunos avaliam o ensino de seus professores 

positivamente, mas é interessante notar a maneira como alguns qualificam 

seus mestres: são esforçados, tentam ensinar o que sabem, fazem o que pode, 

amam a profissão. Estes alunos parecem atribuir certo heroísmo a seus 

docentes. Este reconhecimento, além dos méritos peculiares dos professores, 

pode estar vinculado à queixa de muitos em relação a “certos alunos 

indisciplinados que só atrapalham as aulas”. Há quem contrarie os 

“bagunceiros” alegando que só algumas pessoas não querem aprender; outros 

acrescentam: “Nosso ensino é bom, mas têm alunos que além de não se 

interessar em aprender, só atrapalham a gente”. Por este motivo um dos 

grupos classifica o ensino aprendido como insatisfatório. Outros alunos ainda, 

por esta mesma razão, qualificam alguns professores como acomodados. 
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Estes problemas provocados pela indisciplina escolar, entendida como 

transgressão a regras pré-estabelecidas, vinculam-se àquela alegação dos 

professores de que “a grande quantidade de alunos numa turma favorece a 

desordem” (conforme Quadro 3). Havia mesmo um grupo de alunos em cada 

turma que “rompia a ordem das aulas sem justa causa”, dispersando os 

demais. Por conta disso os professores “perdiam a paciência” com frequência.  

De acordo com Charlot a indisciplina escolar é um tipo de violência que 

os professores enfrentam hoje em dia.  

 

Não se pode negar que a transgressão das normas esteja 
acometendo a escola contemporânea, bem como a família e, 
de modo mais amplo, a sociedade. Em face desse problema, 
multiplicam-se os apelos para restaurar a autoridade (versão 
de direita) ou para educar os jovens à cidadania (versão de 
esquerda). Os professores gostariam de restaurar a autoridade. 
Mas resta saber como... (CHARLOT, 2013, p. 121). 

 

Como representante legítimo do Estado, caberia ao professor controlar 

os alunos para manter a ordem na sala de aula? (APPLE, 1995). Se este conflito 

exige uma solução não autoritária, obviamente convém ser discutido de forma 

democrática. 

Se outrora a autoridade do professor era incontestada... – o professor 

tradicional, representante legítimo do saber escolar, era a autoridade máxima 

numa sala de aula, pois o aluno aprendia a lição que o professor lhe ensinava. 

Por isso o saber docente, deste ponto de vista, era sinônimo de poder. O 

domínio do professor sobre seus alunos (poder hierárquico) era resultante de 

seu saber; suas aulas requeriam rigorosa disciplina (sanção normalizadora); e 

sua “arma” era a prova (exame) – ...hoje, no entanto, seu “dispositivo de 

controle” não repousa mais no seu saber nem reside mais na avaliação de 

conhecimentos transmitidos. 

Devido a uma série de razões estruturais que se desdobram na sociedade 

moderna atual desde o final do séc. XX, o equilíbrio de poder entre as gerações 

sofreu mudanças substanciais. O fenômeno da globalização (ou 

internacionalização das culturas) mudou as formas de relação entre as pessoas, 

por isso transformou também as relações entre professor e aluno. O professor de 

hoje é instado a repensar sua articulação entre o saber (“poder do conhecimento”) 
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e o pluralismo do público que a escola recebe, sem ignorar os conflitos sociais 

alheios. Aliás, se considerarmos que “a maioria das pessoas adquire 

conhecimentos fora da escola” (ILLICH, 1985, p. 37), convém ao professor 

contemporâneo ensinar conhecimentos sem desconsiderar os saberes 

socialmente construídos pelos alunos (FREIRE, 1996, p. 30),7 a fim de que o 

ensino e a aprendizagem lhes tenham significado e sentido. 

Por mais complexas que sejam as relações entre professor e alunos nas 

salas de aula, este espaço escolar, especificamente, pode ser considerado um 

rico território de intercruzamento cultural, desde que, dentre outros fatores, os 

procedimentos de ensino do professor favoreçam este fim. À medida que a sala 

de aula torna-se um lugar de aprendizagem de conhecimentos, concomitante 

ao desenvolvimento de atividades coerentes para enfrentar os desafios sociais 

– como a formação de alunos críticos, éticos, cidadãos, não indiferente às 

barbáries de toda espécie etc. – a disciplina na escola decorre, principalmente, 

das relações recíprocas (não autoritárias) estabelecidas entre professor e 

alunos. Deste modo, esta interação pode criar uma “cultura escolar singular” 

(JULIA, 2001) ainda que vinculada a padrões culturais massificados da 

sociedade na qual a escola estiver inserida. 

A função da escola como mera reprodutora da cultura herdada pode ser 

transformada (GIMENO, 1999, p. 106) mediante a valorização da relação 

pedagógica entre professor e aluno – pessoas produtoras de cultura (TARDIF, 

2002, p. 228) – ante ao ensino de conteúdos alienantes. Para tanto, não 

convém pensar o professor como mero instrumento passivo a serviço do 

Estado (ENGUITA, 1989, p. 218), pois para superar os dispositivos disciplinares 

que resultam na “padronização de comportamentos e na permanente 

fabricação de subjetividades sujeitadas” (CORTES, 2004, p. 102), o professor 

precisa construir sua própria legitimidade (TEDESCO & FANFANI, 2002, p. 15), por 

meio de procedimentos de ensino condizentes às reais necessidades de 

aprendizagem dos alunos.  

Entretanto, embora haja diversos detalhes ainda a discutir acerca deste 

problema, voltemos ao cerne desta reflexão. 

                                                           
7 SÃO PAULO (SP). SME/DOT. Programa Mais Educação São Paulo: subsídios para a implantação. 

Secretaria Municipal de Educação, 2014. p. 24. 
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Ainda a respeito do ensino dos professores, cada aluno foi questionado 

sobre a disciplina que julga aprender com mais facilidade. A maioria atribui sua 

preferência à determinada “matéria” por conta do professor que a leciona.  

Eis algumas declarações:  

A Sabrina8 gosta mais de Geografia porque, segundo ela, “com uma 

profª. igual a Lourdes qualquer um aprende”.  

O Fábio também gosta de Geografia, pois para ele “a matéria da profª. 

Lourdes é a melhor”.  

“Pra mim a melhor disciplina é a da Lourdes de Geografia”, corrobora o 

Francisco.  

A Jéssica gosta mais de História e de Geografia porque para ela “estes 

professores são ótimos!”.  

A Karol prefere História porque “aprende muito com o prof. Adriano”.  

A Keila afirma que “gosta mais da professora de Matemática porque ela 

‘pega no pé’!”. 

Para estes alunos, além dos méritos docentes, o critério da interação 

estabelecida com os professores é determinante para a apropriação de 

conhecimentos, pois desta relação advém o desejo e/ou o prazer de aprender 

(tal como afirma CHARLOT, 2000, p. 81). Outros, porém, atribuem sua facilidade 

em aprender certas disciplinas devido às explicações dadas pelos professores. 

Vejamos mais alguns depoimentos: 

O Tarcísio diz que a profª. de Química “ensina de um jeito fácil de se 

compreender”.  

O Fernando também diz aprender mais com a prof.ª de Química porque 

“ela se esforça mais pra ensinar”.  

A Tayná acha que “o prof. Paulo explica bem suas atividades”.  

O Tiago aprende com mais facilidade com o prof. de História porque “ele 

explica de acordo com o aprendizado que teve”.  

A Flávia acha mais fácil aprender com a prof.ª de Matemática porque 

“ela tira as dúvidas e ajuda na hora dos exercícios”.  

A Cinthia diz que “a profª. de Geografia explica bem as matérias”.  

                                                           
8 Nesta pesquisa os alunos são mencionados com nomes fictícios. 
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O João aprende mais com a prof.ª de Geografia porque “ela passa 

bastante lição na lousa e depois explica bem [o conteúdo exposto]”.  

Segundo este grupo de alunos, dentre os procedimentos de ensino 

utilizados pelos professores, a explicação de conteúdos é fundamental para 

seu aprendizado. No entanto, conforme Enguita (1989) este método 

educacional tende a limitar o ensino escolar a um ato mecânico. Para o autor é 

próprio de um sistema massificado aderir a formas homogêneas de ensino, 

como a transmissão e/ou a explicação de conteúdos ante ao debate, a troca de 

ideias, a análise de problemas – o que certamente implica pensar, falar, discutir 

etc. ao invés de ser mero ouvinte. 

Todavia, quando perguntei aos alunos sobre como cada um avalia sua 

própria aprendizagem como um todo, responderam sem hesitar, classificando-

as em aprendizagens satisfatória, regular e insatisfatória.  

Dentre as 54 respostas, selecionei algumas:  

 

Aprendizagem satisfatória 

“Acho ótima [minha aprendizagem], embora eu não seja uma aluna 

exemplar, pois não me esforço como deveria. Mas meus professores me 

salvam!” (Júlia). 

“Ótimo. Presto atenção nas aulas e participo o máximo que eu posso” 

(Antônio). 

“A nossa aprendizagem é de boa qualidade, os professores ensinam 

muito bem e muitos prestam atenção” (Pâmela). 

“Eu considero boa, pois os professores ensinam bem e eu retribuo me 

esforçando e tirando nota” (Jéssica). 

“Minha aprendizagem é boa, por estar numa escola pública, mas 

poderia ser muito melhor” (Matheus). 

“Minha aprendizagem é boa, mas eu acho que poderia melhorar um 

pouquinho mais” (Marcelo). 

“Minha aprendizagem é boa, mas seria melhor se alguns alunos não 

atrapalhassem” (Sabrina). 

“Eu avalio a minha aprendizagem de uma forma boa, mas é pena que 

alguns colegas de classe atrapalham...” (Ângela). 
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“É boa mas com a colaboração de alguns alunos poderia ser melhor” 

(Leonardo). 

“Julgo o ensino da escola bom, porque nossos professores são bons. 

Mas muitos alunos atrapalham esse processo” (Eduardo). 

“Eu acho bom, mas o problema é que além de fazer a lição a gente tem 

que ter paciência com os bagunceiros” (Ana). 

“É boa porque os professores ajudam, mas tem uns que desistem muito 

fácil de nós, por isso acaba prejudicando nosso estudo” (José). 

“De um modo geral o nosso aprendizado é bom, porém esquecemos 

rápido” (Adriana). 

 

Aprendizagem regular 

“Tenho dificuldades, mas os professores facilitam meu aprendizado” 

(Kelly). 

“Se as explicações fossem mais baseadas em conteúdos minha 

aprendizagem ficaria melhor” (Giovanna). 

“Acho mais ou menos, porque falta eu ‘presta’ atenção nas aulas” (João). 

“Mais ou menos porque eu pego as coisas muito devagar” (Tiago).  

“É mais ou menos. Eu sou bagunceiro ‘mais’ eu faço todas ‘atividade’” 

(Júlio). 

“Eu acho que não estou indo muito bem...” (Nathália). 

“É satisfatório em algumas matérias” (Juliana). 

“Na minha opinião eu aprendo mais ou menos mas os professores 

acham que não” (Fernando). 

 

Aprendizagem insatisfatória 

“A minha aprendizagem é fraca porque às vezes os ‘professor’ ensinam 

e eu não entendo” (César). 

“Eu avalio não muito boa porque ‘agente’ tem um pouco de dificuldade e 

45 minutos para nós não é suficiente” (Mariana). 
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Nota-se que a maioria destes alunos avalia sua aprendizagem de 

maneira satisfatória, embora com ressalvas. O Matheus, por exemplo, avalia 

que “por estar numa escola pública” sua aprendizagem ainda assim é boa. Sua 

crítica certamente indica uma comparação com o ensino privado em detrimento 

à qualidade de ensino do sistema público. Outros reiteram o problema da 

indisciplina como desafio a superar. Para estes, sua aprendizagem seria 

melhor se alguns alunos não atrapalhassem. 

A Jéssica, por sua vez, diz retribuir ao ensino oferecido “esforçando-se e 

tirando nota”. Sua fala evidencia a proposição final exigida há tempos aos 

alunos: “tirar nota para passar de ano”. Por esta razão o Fernando alega que 

suas “notas” não correspondem a seu aprendizado efetivo. Já o José afirma 

que os professores lhe ajudam a aprender, mas segundo ele “tem uns que 

desistem muito fácil” de lhe ensinar. 

Outros alunos, como o Henrique, o Francisco, o João Vitor e a Eduarda, 

apresentam dificuldades de aprendizagem fundamentais, não restritas a 

normas gramaticais. No entanto, assim respondem eles à seguinte pergunta: 
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Estas últimas considerações evidenciam o grau de satisfação dos alunos 

em relação ao ensino escolar público em vigor. Tratando a todos de modo 

formalmente igual, mas individualizando avaliações, a escola faz com que cada 

educando se sinta o único responsável por seu desempenho (ENGUITA, 1989, p. 

214). Por isso “tirar nota para passar de ano” ainda é uma finalidade 

educacional compulsória ante a aquisição de conhecimentos, competências e 

habilidades – talvez este seja o motivo de a Mariana reclamar da hora/aula 

efetiva para este fim; ou a razão de a Adriana esquecer rápido o que aprendeu; 

ou a causa de alunos como o Henrique ter de se “esforsar au macimu” para 

aprender.  

Se a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

compreende tanto os instrumentos essenciais, como a leitura, a escrita, a 

expressão oral, o cálculo, a solução de problemas, quanto os conteúdos 

básicos, como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes (UNESCO, 1990, 

art. 1), e se o principal objetivo de aprendizagem do Ciclo Autoral é formar 

alunos comprometidos com seu meio social (SÃO PAULO, 2014a, p. 80), oxalá 

estes alunos prossigam em seus estudos com professores que “nunca 

desistam” de lhes ensinar. 
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CAPÍTULO 3 

EVIDÊNCIAS DA MASSIFICAÇÃO DO ENSINO ESCOLAR 

 

Os dados apresentados no capítulo anterior indicam algumas evidências 

da massificação do ensino escolar, às quais pretendo analisá-las neste capítulo 

à luz dos referenciais já mencionados e com o apoio teórico de outros autores.  

 

3.1 ENSINO ESCOLAR E TRABALHO 
 

Se “a finalidade da educação se define conforme a filosofia de cada 

época” (conforme defende o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

citado no início deste trabalho) não há dúvidas de que a principal evidência da 

massificação de ensino na escola pesquisada é a de preparar os alunos para o 

mercado de trabalho.  Uma vez que a própria LDB determina que as escolas de 

educação básica devem cumprir tal “mandamento”, isto é, “orientar os 

educandos para o trabalho” (BRASIL, 1996, art. 27, III), não haveria problema 

nesta preparação não fosse a pressão socioeducacional em vista deste fim. 

Tirar boas notas para “passar de ano”, para “ir bem na Prova Brasil e no – 

futuro – Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)” são discursos recorrentes 

por parte de alunos e professores – o que torna a aquisição de conhecimentos 

um meio e não um fim em si mesma. Ademais, bem sabemos que este ensino 

escolar em função de resultados, que transforma alunos em potenciais 

trabalhadores, é meritocrático, pois privilegia somente os melhores classificados 

para cursar o ensino superior a fim de conquistar um “bom emprego”.  

Entretanto, esta educação compulsória em vista de trabalho, oriunda de 

políticas públicas educacionais, não é recente.  

 

Desde a década de 1990 [pelo menos] o sistema educativo 
brasileiro buscou se “adaptar” à lógica tecnicista, conforme as 
novas demandas e exigências do Mercado. Com isso as 
“conquistas” da reforma educacional a partir desta época 
ficaram reduzidas à possibilidade de colocar as crianças na 
escola, sem, contudo, assegurar-lhes sua permanência e 
tampouco a qualidade do ensino escolar (KRAWCZYK, et al., 
2000, p. 3). 
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Paulo Renato Souza (então ministro da educação entre 1995-2002) 

propôs formar uma “Sociedade do Conhecimento” e, por conseguinte, causar 

uma mudança estrutural na sociedade a partir da escola, mediante a formação 

de um “cidadão moderno, consumidor, produtor e participante ativo da vida do 

país” (SOUZA, 2005, p. 7). Porém ele assume que “o sistema educacional 

brasileiro não está preparado para atender as crianças [sobretudo as] que vêm 

de meios culturais e condições de vida precárias” (SOUZA, 2005, p. 118). E 

argumenta:  

 

Os filhos das famílias mais ricas e instruídas estão presentes 
em qualquer sistema educacional, [portanto] deve-se esperar 
uma queda apreciável nos índices de desempenho dos alunos 
no conjunto dos sistemas educacionais, [...] com o ingresso de 
alunos provenientes de famílias mais humildes e menos 
instruídas (SOUZA, 2005, p. 143).  

 

Este é o motivo pelo qual (conforme o então ministro da educação) 

permanece comprometida a qualidade do ensino escolar. Por esta razão vale 

reiterar que “a educação passou a ser um negócio do Ministério do 

Planejamento, muito mais do que um assunto do Ministério de Educação” 

(PRADO JR., et al., 1980, p. 38), justamente porque 

 

A escola se tornou o lugar privilegiado para a reprodução da 
estrutura de classes, das relações de poder e da ideologia 
dominante, [cuja] educação é encarada como adestramento de 
mão de obra para o mercado (PRADO JR., et al., 1980, p. 38).  

 

Com efeito, “a educação já não constitui ocupação ociosa e sim uma 

fábrica de homens utilizáveis” (TRAGTEMBERG, 2004, p. 45).  

 

A escola, como aparelho ideológico do Estado, é regida pelo 
princípio da contradição, pois ao mesmo tempo em que inculca 
ideologias sociais dominantes (favorece a reprodução social), 
fomenta a “participação” do indivíduo (aluno) mediante 
discussões de problemas sociais e suas possíveis soluções 
(TRAGTEMBERG, 2004, p. 55).   

 

Neste sentido o Estado não se torna mero mediador nas relações de 

classes e tampouco elemento de preservação da hegemonia de uma classe 

sobre a outra, pois o Estado configura-se como agente do processo produtivo, 
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uma vez que a política econômica governamental se concentra sobre o 

processo de acumulação de capital, que é selecionado como o fulcro do 

desenvolvimento (IANNI, 2004). Assim, dentre as tarefas competentes ao 

Estado na economia moderna, a da educação consiste na “formação de gente 

para todos os misteres de uma sociedade civilizada, inclusive para o 

desenvolvimento econômico” (IANNI, 2004, p. 229).  

De fato a “educação [escolar] continua sendo assunto de Estado, não 

apenas do MEC, mas também de outros ministérios e segmentos sociais 

estratégicos à economia do país, como a federação dos empresários e centrais 

sindicais” (SHIROMA, et al., 2011, p. 72). Estes segmentos encontram respaldo 

legal na LDB – desde a lei 4024/61 a atual 9394/1996 – que 

 
[...] ressignificou conceitos, tais como: cidadania crítica foi 
traduzida como cidadania produtiva; formação do cidadão 
como atendimento ao cliente; melhoria da qualidade como 
adequação ao mercado; e aluno foi transformado em 
consumidor (SHIROMA, et al., 2011, p. 44). 

 

Portanto, o que fazer se os estudantes são vendidos como um público 

cativo às empresas (capital humano) e as escolas de massas transformadas 

em mercadorias? – conforme enfatiza Enguita (1989). 

Se as escolas foram criadas para ensinar as disposições que poderão ser 

úteis na sociedade em que estão inseridas, cumprindo assim sua “função capital” 

(APPLE, 1989, p. 37), ensinar o povo a ler e escrever, acrescido de conhecimentos 

fundamentais para se situar na realidade social do país é a educação básica de 

que precisamos, isto é, educação que liberte pela conscientização.  

A educação tem sentido se dirigida a uma autorreflexão crítica, pois a 

falta de conscientização sobre si mesmo e sobre problemas sociais é sinônimo 

de descompromisso com a autopreservação humana. Segundo Adorno (1995), 

a ausência de uma consciência crítica, emancipatória, pode tornar as pessoas 

iguais a coisas, e uma “consciência coisificada”, manipulada por forças alheias, 

é causa de hábitos reprimidos, de atos severos, injustificáveis. Por isso, ainda 

que apareçam “assassinos de gabinete” com suas medidas educacionais 

descabidas, compete ao professor, especificamente, a função de conscientizar 

as crianças a respeito da “dureza da vida”, das barbáries de toda a espécie, a 

fim de evitar que males passados não se repitam. 
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3.2 CUMPRIMENTO DE DEVERES PRÉ-ESTABELECIDOS 

 

Outra evidência da massificação do ensino na escola em estudo diz 

respeito ao cumprimento de normas, regras, deveres pré-estabelecidos para se 

cumprir a todo tempo: para entrar ou sair da escola; para estudar Linguagens, 

Matemática, História, Geografia, Física, Química, Artes... e também Educação 

Física; há tempo para ouvir, falar e calar; para trabalhar, descansar, lanchar e, 

às vezes, brincar... Sem esquecer, naturalmente, que cada uma destas práticas 

se dá ao toque de um sinal. Por isso “é inegável que o desenho organizacional 

da escola está pré-determinado. [Ademais], a escola parece condenada a 

refletir e a reproduzir uma dada orientação hegemônica” (LIMA, 2002, p. 40). 

Ao analisar a escola em todos os seus estados, Hutmacher (1995) 

considera que a escola é uma organização social de massa, com mecanismos 

regularizadores, na qual trabalham centenas ou milhares de pessoas (alunos e 

professores), constituindo assim um dos maiores coletivos de trabalho das 

sociedades atuais. As organizações de massa, segundo ele, geralmente 

comportam dispositivos de redução da complexidade, porque nestes 

estabelecimentos tende-se a cumprir normas padronizadas em detrimento às 

singularidades de cada indivíduo, o que pode resultar na sujeição de condutas 

conformistas.  Trata-se portanto de “transformar o homem em massa” (ORTEGA 

Y GASSET, 1987), isto é, manipulável, submisso.  

Talvez em objeção a esta tendência, um dos princípios normativos 

educacionais brasileiros orienta seus agentes a respeitar o “pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas” (BRASIL, 1996, art. 3º, III) nos âmbitos 

das instituições de ensino nacional.  Para tanto, as escolas, especificamente os 

professores, têm de considerar cada educando o sujeito de toda ação 

pedagógica.  

Entretanto, a conduta alienante dos alunos, marcada pelo cumprimento 

mecânico de obrigações, é também condicionada pelo próprio currículo, que 

determina o que deve ou não ser ensinado e aprendido na escola – exemplo 

clássico do que torna a prática escolar institucionalizada, “cristalizada”, ou seja, 

conforme um legado de ações passadas (GIMENO, 1999).  
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Sobre este aspecto, Perrenoud (1996, p. 209) afirma que “a transposição 

pragmática do currículo formal não só está regida pelas concepções didáticas 

do professor e sua imagem da cultura. Depende também dos alunos e da 

dinâmica das aulas”. A relação construída entre professor e alunos, conforme 

este autor, determina o “currículo real”, isto é, “o conjunto de experiências, 

tarefas, atividades, que originam ou se supõe originar as aprendizagens” 

(PERRENOUD, 1996, p. 207). Por esta razão reiteramos que é imprescindível ao 

professor conhecer os conteúdos específicos a que se dedica (o que ensina), 

bem como saber-fazer (como ensina) a cada aluno (a quem ensina e avalia), 

sem, contudo, dissociar a realidade intraescolar da extraescolar. 

Rockwell & Mercado (1986, p. 10) ratificam que “a totalidade da 

experiência escolar está envolvida na dinâmica entre as normas oficiais e a 

realidade escolar”. As normas oficiais, segundo elas, perdem a razão de existir 

se não estiver a serviço de seus agentes, às suas necessidades reais. Nesta 

perspectiva pode-se ter em vista um ideal (como cumprir o currículo escolar 

formal) desde que se considere as possibilidades para alcançar o fim almejado. 

Estas autoras defendem que o ensino na escola deve fundamentar-se “não a 

partir de documentos que explicitam seu ‘dever ser’, e sim a partir do que é 

possível se aprender nela, a partir de análises de sua expressão concreta e 

cotidiana” (ROCKWELL & MERCADO, 1986, p. 11).  

De fato o cotidiano da escola pesquisada é marcado por uma rotina, cujo 

cumprimento de normas, regras, deveres pré-estabelecidos configuram sua 

“vida escolar”. Pois 

Na escola não se obedece mais a uma pessoa, mas a regras 
impessoais que se impõem tanto aos alunos quanto aos 
professores, [...] mediante atividades educativas, cuja 
finalidade é formar seus corpos, seus conhecimentos, formar 
sua moral, [...] sendo que todos estes aspectos são 
indissociáveis (VINCENT, et al., 2001, p. 30; 43).  

 

Tal como afirma JACKSON (1996), é possível observar o quanto os alunos 

aprendem a viver em massa, “encarcerado”; a ser paciente, obediente; e 

avaliados (“premiado” ou “castigado”). São fatos concretos, evidentes porque 

estamos falando da escola na escola, com base nos seus “fazeres ordinários” 

(CHARTIER, 2000),  especificamente, nos procedimentos de ensino dos 

professores e no aprendizado dos alunos.  
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ENSINO DOS PROFESSORES RELACIONADOS AO APRENDIZADO 

DOS EDUCANDOS 

 

Conforme os procedimentos de ensino dos professores relacionados às 

manifestações de aprendizagem dos educandos, apresentados no capítulo 

anterior, analisemos agora outras evidências da massificação, sintetizados no 

Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Evidências da massificação do ensino escolar 

Procedimentos de ensino dos professores 
Manifestações de aprendizagem 

dos educandos 

Uso da lousa e de livros didáticos Leitura e escrita 

Explicação de conteúdos 
Interesse em ouvir, questionar, 

discutir, aprender conteúdos expostos 

Avaliação Notas 

 

Com base no quadro acima, nota-se que os procedimentos de ensino 

utilizados pelos professores nas aulas são bem tradicionais: passar lição na 

lousa com o auxílio de um livro didático, explicar o conteúdo exposto e agendar 

uma prova escrita são práticas de ensino habituais dos professores aos alunos, 

não obstante às mudanças em voga (BRITO, 2006). No entanto, o modo como 

cada um destes procedimentos de ensino se efetiva em sala de aula é 

questionado com frequência por educadores, inclusive pelos próprios alunos. 

“Transferir os conteúdos” propostos (ou impostos) nos livros didáticos – tal qual 

a “educação bancária”, criticada com veemência por FREIRE (1996) – sem 

contextualizar, problematizar, discutir, interpretá-los de acordo com a 

capacidade de assimilação de conhecimentos dos alunos, ainda são críticas 

constantes de estudiosos contemporâneos em educação. 

 Segundo Apple (1995, p. 37), apesar de o Estado encontrar formas de 

controlar o ensino (por meio de leis, diretrizes, currículo, livro didático etc.) “não 

há garantias que este domínio governamental seja realmente aplicado sobre 

um professorado, assim que as portas de suas salas se fecham”. Isto porque o 

professor não escolhe o conteúdo a ser ensinado, mas pode intervir no modo 

de ensiná-lo – o que requer interesse e paixão pelo conhecimento, para então 

se aplicar métodos e procedimentos de ensino.  
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Todavia, de acordo com os depoimentos coletados, a maioria dos 

professores não tem formação nas ciências da educação, pois muitos deles 

têm um “saber pedagógico desenvolvido por meio da experiência, primeiro 

como aluno e depois na própria prática nas aulas” (FANFANI, 2009, p. 5). Os 

professores pesquisados, em especial, Vidal, Lourdes e Glória demonstram 

experiência em usar a lousa, os livros didáticos e em avaliar conteúdos por 

meio de provas escritas. O uso destes recursos são frequentes em suas aulas. 

Contudo, considerando que a capacidade de transformar conhecimentos em 

ensino é imprescindível à ação de todo docente (GATTI, et al., 2015, p. 24), 

como estes procedimentos de ensino padronizados incidem atualmente nas 

manifestações de aprendizado dos educandos?  

Quanto ao uso da lousa e de livros didáticos, apesar destes professores 

geralmente utilizarem 1/3 do tempo de uma aula (15 minutos em média) para 

transcreverem os conteúdos dos livros, em ambas as turmas, havia pelo menos 

dez alunos frequentemente desinteressados em copiar os textos do quadro. Ao 

invés disso ficavam dispersos, geralmente brincando entre si, enquanto os 

demais copiavam demonstrando certa desconcentração. Posto que a maioria 

dos alunos não traz seus livros didáticos para as aulas, as práticas de leitura 

acontecem durante algumas aulas do professor de Português, que fomenta a 

leitura e interpretação de textos por meio de recortes de jornais e/ou de livros 

dispostos na Sala de Leitura.  

Por isto este dado evidencia um problema fundamental para o 

aprendizado destes alunos, a saber, o da leitura e escrita. Os questionários 

respondidos (conforme exemplos no Apêndice 5) apresentam diversos erros 

ortográficos e gramaticais, certamente devido à falta desta prática educacional 

básica.  

Numa primeira instância, aprender a ler e escrever é alfabetizar, é levar 

o aluno ao domínio do código escrito, que não é tarefa só do professor de 

português (GUEDES & SOUZA, 2011). Independente da disciplina que leciona, 

todo professor pode proporcionar momentos de leitura aos seus alunos.  
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É no contato com as palavras, com os textos, com os livros e 
leituras em geral que o aluno compreende a funcionalidade e a 
interrelação das palavras entre si e a lógica gramatical da 
língua; assim ele aumenta o acervo de palavras do próprio 
vocabulário a fim de desempenhar melhor suas expressões 
orais ou escritas e principalmente ampliar seu conhecimento de 
mundo (FARIAS, 2010). 

 

No entanto, há um distanciamento entre a prática escolar e a prática 

social da leitura e da escrita. De acordo com Lerner (2002) aprender e ler na 

escola deve transcender a decodificação da escrita; deve fazer sentido e estar 

vinculado à vida do sujeito; deve possibilitar a sua inserção no meio cultural a 

qual pertence, tornando-o capaz de produzir e interpretar textos que fazem 

parte de seu entorno.  

Sem esta prática fundamental da leitura e escrita os alunos estão sujeitos 

a tornarem-se analfabetos funcionais, isto é, “aqueles que não conseguem 

realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que 

uma parcela destes consiga ler números familiares – telefone, preços etc.” 

(INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2015). Segundo dados do Instituto Paulo 

Montenegro, apenas um em cada quatro brasileiros domina as habilidades de 

leitura, escrita e matemática. Por isso este fenômeno indica que a falta de 

leitura e escrita extrapola o contexto escolar e pode se tornar hábito, que reflete 

no comportamento dos indivíduos.  

Todavia este problema vai além dos limites deste trabalho. Passemos 

então a analisar outra evidência da massificação do ensino escolar que incide 

nos procedimentos de ensino dos professores e nas manifestações de 

aprendizado dos educandos. 

Ao término das “lições na lousa” os professores normalmente procedem 

à explicação do conteúdo exposto, mesmo sem a devida atenção de todos os 

alunos. Ouvir com atenção, questionar, discutir os conteúdos são práticas que 

não fazem parte da rotina da maioria destes alunos – apesar de alguns deles 

se queixarem do tempo efetivo destinado a este fim. Por conta disso este 

procedimento de ensino evidencia outro efeito no aprendizado discente: o da 

não aquisição de conhecimentos de conteúdos conceituais.  

Vejamos mais alguns de seus depoimentos. 
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Além dos erros ortográficos e gramaticais, estes alunos apresentam 

dificuldades de aprendizagem de conteúdos conceituais básicos, pois enquanto 

o Gabriel e o José afirmam que aprendem alguns conteúdos com mais 

facilidade, estes últimos não aprendem – como conviria – por conta da falta de 

tempo para assimilarem (sem esquecerem rapidamente) os conteúdos ensinados. 

Portanto são situações típicas que requer do professor um acompanhamento 

singular, caso a caso. Mas como isto é possível numa escola de massas? 

 

Se supõe que a principal atividade desenvolvida em sala de 
aula é o ensino de conteúdo aos alunos, conforme o currículo 
escolar. Entretanto, a observação da vida cotidiana escolar 
pode indicar algo diferente. O professor administra serviços 
como fazer chamada, avaliar/corrigir lições, preencher 
documentos oficiais etc., em detrimento do ensino de conteúdo 
que ocupa apenas 1/3 do tempo das aulas (ROCKWELL, 
MERCADO, 1986, p. 59). 

  

A burocratização do ensino escolar submete os professores a cumprirem 

tarefas em detrimento de seu principal ofício, isto é, saber ensinar conhecimentos 

de acordo com a capacidade de assimilação de conteúdos de cada educando. 
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O formalismo, caracterizado pelo rigorismo na aplicação de deveres, é um 

empecilho cotidiano a ser superado por todo professor. Há razões suficientes 

que justifiquem a falta de tempo hábil para acompanhar o desempenho escolar 

de seus alunos. Alunos que, por sua vez, aprendem “mais ou menos”.  

Mas o que significa este “mais ou menos”? Quais são seus critérios de 

aquisição de conhecimentos?  

Vimos com Charlot (2013, p. 146) que aprender requer atividades 

didáticas, cujo motivo e objetivo coincidam. Se para estes educandos os 

resultados das avaliações têm sido o principal “motor” para a aquisição de 

conhecimentos, podemos afirmar que lhes carecem praticar atividades que os 

motivem a aprender desde os conhecimentos fundamentais – como a leitura e 

escrita – aos conteúdos curriculares próprios desta etapa de ensino, cujo fim 

(objetivos) não se limite às notas.  

A propósito, outro procedimento de ensino corriqueiro que demanda 

tempo ao professor, implica corrigir provas, isto é, avaliar os conteúdos 

ensinados, aluno por aluno. 

Não obstante as orientações educacionais convergirem em direção à 

“avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos” (BRASIL, 1996, art. 24, V, a)9, a 

tão temida “prova” ainda têm maior peso avaliativo. Testemunhei algumas 

avaliações e pude notar a velha tensão dos alunos, que dão maior importância 

a estes momentos apesar de suas dificuldades de aprendizagem. Uma 

pergunta frequente que muitos deles fazem é se as questões estão baseadas 

no ENEM. Os professores, por sua vez, normalmente ratificam tal associação. 

Porém nem as provas escritas nem as avaliações externas de larga escala são 

suficientes para mensurar a aquisição de conhecimentos dos alunos. 

 

Nas últimas duas décadas, além das avaliações federais, 
estados e municípios estão implementando seus próprios 
programas de avaliação, em um movimento de alinhamento a 
uma concepção de qualidade da escola pública voltada a 
índices, os quais além de não serem construídos com a 
participação da comunidade escolar, espelham uma proposta 
de formação estreita, com foco em apenas dois componentes 
curriculares (UNICAMP, 2016). 

                                                           
9 SÃO PAULO (SP). SME/DOT. Programa Mais Educação São Paulo: subsídios para a implantação. 

Secretaria Municipal de Educação, 2014. p. 97. 



 

 

64 

Para comprovar o desempenho escolar de cada aluno é preciso estar no 

“chão da escola”, entender seu contexto, conhecer seus agentes, vivenciar 

seus desafios e conquistas diários. Segundo Arroyo (2014), se somos 

profissionais do conhecimento, então também devemos conhecer os 

educandos, suas trajetórias escolares para além dos clássicos boletins e 

registros de notas, de aprovados ou reprovados, pois sem conhecer suas 

trajetórias humanas não conheceremos suas trajetórias escolares. 

 

Conhecer melhor os alunos e as alunas em vez de condená-los 
apressadamente passou a ser uma preocupação de muitos 
coletivos de escola. As formas são variadas: dias de encontro, 
oficinas, pesquisas, visitas a suas casas, e até a seu lugar de 
trabalho e sobrevivência. Alguns coletivos se propõem ir 
levantando como representamos os alunos(as), com que 
imagens os vemos. Se a presença dos alunos é cada vez mais 
notada nas escolas, se nos obrigam a enxergá-los a questão 
iniludível passa a ser se os vemos e como os vemos. Esta 
pergunta não se colocava antes com a premência de agora. 
Como profissionais estávamos preocupados em conhecer os 
conteúdos de nossa docência e seus métodos e processos de 
avaliação. Não deixaremos essas preocupações, mas se impõem 
outras: conhecer melhor os educandos(as) (ARROYO, 2014, p. 53). 

 

Mais próximos dos alunos, podemos suscitar-lhes o desejo de aprender, 

e até o de desenvolver a capacidade de autoavaliação. Sabendo mais sobre eles 

“os horizontes docentes se abrem a novas sensibilidades” (ARROYO, 2014, p. 99).  

Que desafio! Se ao professor falta tempo, capacitação e recursos 

pedagógicos suficientes, como acompanhar o desempenho escolar de cada 

aluno? – (54 ao todo neste caso em estudo).  

Recordo daquela aluna sentada no fundo da sala sempre isolada dos 

demais colegas. Não presenciei nenhuma cena de bullying em relação a ela e 

tampouco certifiquei-me se se trata de uma aluna com necessidades 

educacionais especiais. No entanto, quando naquela atividade em grupos ela 

me responde que prefere ficar sozinha, isto equivaleria a dizer: “nesta sala 

ninguém me compreende... estudo para ter um bom trabalho no porvir; cumpro 

regras; aprendo conteúdos, faço provas etc., mas ninguém me compreende...”.  

Na verdade precisaria “entrar em seu mundo” para compreendê-la a fim 

de mobilizá-la no sentido de superar os fatores de sua inadaptação (GUSDORF, 

1995, p. 53). E isto é papel de mestre. Mestre que ensina mas também 

aprende com seus educandos “de carne e osso“. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa indica que a massificação do ensino escolar resulta na 

dificuldade de interação entre professores e alunos devido à quantidade de 

alunos por sala de aula. Segundo os professores envolvidos, este fator propicia 

a dispersão da turma e a indisciplina por parte de alguns alunos. Em 

decorrência deste problema quantitativo o trabalho docente fica comprometido, 

também, devido à falta de recursos didáticos que, em tese, facilitaria o modo de 

ensinar conhecimentos diversos conforme as singularidades dos educandos. 

Tudo isto contribui para o predomínio de procedimentos de ensino 

padronizados durante as aulas, tais como: atividades de transcrever muita lição 

na lousa, de explicar (mas não discutir) conteúdos pré-estabelecidos, de 

considerar a prova escrita como principal recurso avaliativo etc.  

Estes efeitos oriundos da massificação do ensino escolar incidem no 

desempenho educacional dos alunos, que manifestam dificuldades relativas à 

sua aprendizagem básica, como ler e escrever; não questionar nem discutir 

conteúdos expostos; dar ênfase às “notas” em detrimento dos conhecimentos; 

considerar a escola apenas como “trampolim” para o mercado de trabalho etc. 

De fato estes problemas não são novos, na medida em que remontam ao 

princípio da democratização do sistema educacional brasileiro, todavia, ainda 

vigoram. Assim se manifestam os professores e alunos envolvidos neste estudo.  

Vemos que o “esforço do Henrique” em tentar aprender conhecimentos 

soma-se ao de tantos outros alunos que clamam por serem ouvidos, 

conhecidos, compreendidos antes de serem ensinados e avaliados conforme 

padrões estabelecidos pelo sistema de ensino público massificado, cujo 

currículo é independente das singularidades dos educandos. “Quer o aluno 

tenha aprendido ou não [...] o ensino fornecido é exatamente o mesmo” 

(FORMOSINHO, 2009, p. 45). Refém deste sistema, o professor leciona os 

conteúdos propostos (ou impostos?) mediante procedimentos de ensino não 

condizentes às reais necessidades básicas de aprendizagem dos alunos. 

Alunos que no 9º ano do ensino fundamental estão analfabetos. 

Contudo, segundo a coordenadora pedagógica desta escola, todos os 

alunos concluintes desta etapa escolar, no ano letivo de 2015, “passaram de ano”, 

isto é, foram aprovados. 



 

 

66 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADORNO, Theodor W. Educação após Auschwitz. In: Educação e Emancipação. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

ALVES, Gilberto Luiz. O trabalho didático na escola moderna: formas históricas.    
Campinas: Autores Associados, 2005. 

APPLE, Michael. Trabalho docente e textos: economia política das relações de 
classe e de gênero em educação. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1995. 

______. KING, Nancy. Que enseñan lãs escuelas? In: GIMENO SACRISTÁN, José; 
PEREZ GÓMEZ, Angel. La enseñanza: su teoria y su práctica. Madrid: Akal, 
1989. 

ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e 
mestres. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

BOURDIEU, Pierre; & PASSERON, Jean Claude. A reprodução: elementos para 
uma teoria do sistema de ensino. 6ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

BUENO, J. G. S.; (org.) et al. A escola como objeto de estudo: escola, 
desigualdades, diversidades. 1. ed. Araraquara, SP: Junqueira&Marin, 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Censo escolar: consulta a matrícula. 
Brasília-DF: Inep, 2015. Disponível em: http://matricula.educacenso.inep. 
gov.br/. Acessado em: 26 ago.2015.  

______. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Brasília-
DF: SEB/DICEI, 2013. 

______. Ensino fundamental de nove anos: orientações gerais. Brasília-DF: 
SEB, 2004. 

______. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o 
ensino de 1º. e 2º. graus, e dá outras providências. Brasília-DF, 1971. 

______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Brasília-DF, 1996. 

______. Plano nacional de educação (2014-2024). Brasília-DF: SASE, 2014. 

______. Manifesto dos Pioneiros da Educacao Nova. IN: Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Brasília, 65 (150), p. 407-425, maio/ago. 1984. 
Disponível em: http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_ 
dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf. Acessado em 23 mar. 2015. 

BRITO, Glaucia da Silva. Tecnologias para transformar a educação. In: Educar 
em Revista, n. 28, Curitiba, jul/dez. 2006. Disponível em: http://www. 
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010440602006000200018. 
Acessado em: 27 fev. 2015. 

CEREJA, William Roberto. Português: linguagens. (inclui “Manual do Professor”). 
9º ano. 7. ed. reform.. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 

http://matricula.educacenso.inep/
http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_%20dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf
http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_%20dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf


 

 

67 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: 
Cortez, 2013. 

CHARTIER, Anne-Marie. Fazeres ordinários da classe: uma aposta para a 
pesquisa e para a formação.  Educação e Pesquisa: São Paulo, 2000, v. 26.  

CHRISPINO, Á. & SANTOS, Taís C. Política de ensino para a prevenção da 
violência: técnicas de ensino que podem contribuir para a diminuição da 
violência escolar. In: Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. 
v. 19, n. 70, p. 57-80, jan./mar., Rio de Janeiro: 2011. 

COMÉNIO, João Amós. Didática magna. 5ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian 
(Serviço de Educação e Bolsas), 2006. 

CORTES, A. S. B. O panóptico de Yone: astúcias e táticas contra o poder 
disciplinar nos espaços de controle da escola. Dissertação (mestrado). 
Universidade Federal Fluminense/Faculdade de Educação: Niterói-RJ, 2004. 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Ed. Nacional, 
1966. 

ENGUITA, Mariano Fernandez. A face oculta da escola: educação e trabalho no 
capitalismo.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.  

FANFANI, Emilio Tenti. Notas sobre la construcción del trabajo docente. In: 
MEDRANO, C. V. & VAILANT, D. Aprendizage y desarrollo professional 
docente. Madrid, Es: OEI/Fundación Santillana, 2009.  

FARIAS, Lilian de Souza. Por que meu aluno precisa ler? In: Revista 
Conhecimento Prático: Língua Portuguesa, n. 28, 2010. 

FÁVERO, Osmar (org.). Cultura popular e educação popular: memória dos anos 
60. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 

FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário 
social no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997. 

FORMOSINHO, João. Ser professor na escola de massas. In: Formação de 
professores: aprendizagem profissional e ação docente. FORMOSINHO, J. 
(coord.). Portugal: Porto Editora, 2009. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 42ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

GATTI, B. A. et al. A atratividade da carreira docente. In: Estudos e Pesquisas 
Educacionais. Rio de Janeiro: Fundação Victor Civita/Abril, 2015. 

GIMENO SACRISTÁN, J. A prática é institucionalizada: o contexto da ação 
educativa. In: GIMENO SACRISTÁN, J. Poderes instáveis em educação. 
Porto Alegre: Artmed, 1999. 

GONÇALVES, Rosângela Cristina. E.E. Dr. Tomás Alves: histórias e memórias. 
Dissertação (mestrado). Universidade Estadual de Campinas, 2011. 

GUEDES, P. C. & SOUZA, J. M. Leitura e escrita são tarefas da escola e não só 
do professor de português. 9ª ed. In: Ler e escrever: compromisso de 
todas as áreas. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2011. 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-11-01T13%3A15%3A23IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Política%20de%20ensino%20para%20a%20prevenção%20da%20violência:%20técnicas%20de%20ensino%20que%20podem%20contribuir%20para%20a%20diminuição%20da%20violência%20escolar%20Política%20de%20enseñanza%20para%20la%20prevención%20de%20la%20violencia:%20técnicas%20de%20enseñanza%20que%20pueden%20contribuir%20para%20la%20disminución%20de%20la%20violencia%20escolar%20Teaching%20policy%20to%20violence%20prevention:%20Teaching%20techniques%20that%20can%20contribute%20to%20school%20violence%20reduction&rft.jtitle=Ensaio&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Alvaro%20Chrispino&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=19&rft.issue=70&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=57&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01044036&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3cdoaj%3e4b87a1450596f4097c6f8beee5c9cb64%3c/doaj%3e%3cgrp_id%3e8107640651458929955%3c/grp_id%3e%3coa%3e%3c/oa%3e&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por#_blank
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-11-01T13%3A15%3A23IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Política%20de%20ensino%20para%20a%20prevenção%20da%20violência:%20técnicas%20de%20ensino%20que%20podem%20contribuir%20para%20a%20diminuição%20da%20violência%20escolar%20Política%20de%20enseñanza%20para%20la%20prevención%20de%20la%20violencia:%20técnicas%20de%20enseñanza%20que%20pueden%20contribuir%20para%20la%20disminución%20de%20la%20violencia%20escolar%20Teaching%20policy%20to%20violence%20prevention:%20Teaching%20techniques%20that%20can%20contribute%20to%20school%20violence%20reduction&rft.jtitle=Ensaio&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Alvaro%20Chrispino&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=19&rft.issue=70&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=57&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01044036&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3cdoaj%3e4b87a1450596f4097c6f8beee5c9cb64%3c/doaj%3e%3cgrp_id%3e8107640651458929955%3c/grp_id%3e%3coa%3e%3c/oa%3e&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por#_blank
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-11-01T13%3A15%3A23IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Política%20de%20ensino%20para%20a%20prevenção%20da%20violência:%20técnicas%20de%20ensino%20que%20podem%20contribuir%20para%20a%20diminuição%20da%20violência%20escolar%20Política%20de%20enseñanza%20para%20la%20prevención%20de%20la%20violencia:%20técnicas%20de%20enseñanza%20que%20pueden%20contribuir%20para%20la%20disminución%20de%20la%20violencia%20escolar%20Teaching%20policy%20to%20violence%20prevention:%20Teaching%20techniques%20that%20can%20contribute%20to%20school%20violence%20reduction&rft.jtitle=Ensaio&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Alvaro%20Chrispino&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=19&rft.issue=70&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=57&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01044036&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3cdoaj%3e4b87a1450596f4097c6f8beee5c9cb64%3c/doaj%3e%3cgrp_id%3e8107640651458929955%3c/grp_id%3e%3coa%3e%3c/oa%3e&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por#_blank


 

 

68 

GUSDORF, Georges. Professores para quê?: para uma pedagogia da pedagogia. 
2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

HUTMACHER, Walo. A escola em todos os seus estados: das políticas de 
sistemas às estratégias de estabelecimentos. In: NÓVOA, A. As 
organizações escolares em análise. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995. 

IANNI, Octavio. Desenvolvimento planificado. In: Estado e capitalismo: estrutura 
social e industrialização no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  

ILLICH, Ivan. Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes, 1985. 

INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. 2015. Indicador de analfabetismo funcional. 
Disponível em: http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/default. 
aspx. Acessado em: 22 jan. 2015. 

JACKSON, P. W. La vida em las aulas. Madrid: Morata, 1996. 

JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. In: Revista Brasileira 
de História da Educação, n. 1, jan./jun., 2001.   

KRAWCZYK, N.; CAMPOS, M. M.; HADDAD, S. (orgs.). O cenário educacional 
latino-americano no limiar do século XXI: Reformas em debate. Campinas: 
Autores Associados, 2000. 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

LIMA, L. O modelo díptico. In: A escola como instituição organizada. São Paulo: 
Cortez, 2002.  

MARIN, Alda Junqueira. Didática e trabalho docente. Alda Junqueira Marin 
(coord.). [et al.]. - 2ª ed. Araraquara,SP: Junqueira&Marin, 2005. 

ORTEGA Y GASSET, J. A rebelião das massas. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

PAIVA, Vanilda et al. Revolução educacional e contradições da massificação do 
ensino. Educação & Contemporaneidade (III), 1998.  

PERRENOUD, Philippe. La construcción del êxito y del fracaso escolar. Madrid: 
Morata, 1996. 

PILETTI, N. & ROSSATO, G. Educação Básica: da organização legal ao cotidiano 
escolar. São Paulo, Ática, 2010. 

PRADO JR., Bento et al. Descaminhos da educação pós-68. Debate 8. São 
Paulo: Brasiliense, 1980. 

PREFEITURA DE SÃO PAULO/EDUCAÇÃO/Secretaria. 2015. Disponível em: 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br. Acessado em 26 ago. 2015. 

ROCKWELL, E. & MERCADO, R. La escuela: lugar del trabajo docente. México: 
Centro de Investigación y de Estúdios Avanzados del IPN, 1986. 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013. 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação (SME). Programa Mais 
Educação São Paulo: subsídios para a implantação. Secretaria Municipal 
de Educação/DOT, 2014a. 

http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/default.%20aspx
http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/default.%20aspx
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/


 

 

69 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação (SME). Programa Mais 
Educação São Paulo: subsídios 2 – Sistema de Gestão Pedagógica e 
Avaliação para a Aprendizagem. Secretaria Municipal de Educação/DOT, 
2014b. 

SHIROMA, Eneida Oto. et al. Política educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2011. 

SOUZA, Maria Inês Salgado. Os empresários e a educação: o IPES e a política 
educacional após 1964. Petrópolis: Vozes, 1981. 

SOUZA, Paulo Renato. A revolução gerenciada: Educação no Brasil (1995-
2002). São Paulo: Pearson Hall, 2005. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002. 

TEDESCO, J. C. & FANFANI, E. T. Nuevos tiempos y nuevos docentes. Buenos 
Ayres-Ar: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 2002. 

TEIXEIRA, Anísio. Por que “Escola Nova”? In: Boletim da Associação Baiana de 
Educação. Salvador, n.1, 1930. p. 2-13. 

TRAGTEMBERG, Maurício. A escola como organização complexa. In: ______. 
Sobre organização, política e sindicalismo. São Paulo: UNESP, 2004. 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien, 1990. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acessado 
em 13 jan. 2015. 

UNICAMP (Universidade de Campinas) / Faculdade de Educação. Laboratório de 
Observação e Estudos Descritivos (LOED). Seminário Avaliação da 
Escola Pública sob o viés da Qualidade Social. 04 e 05 de Maio de 2016. 
Disponível em: https://loedcampinas.wordpress.com/. Acessado em 30 
abr. 2016. 

UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Nossas prioridades: 
adolescentes. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_ 
9418.htm. Acessado em 23 jul. 2015. 

VINCENT, G.; LAHIRE, B.; THIN, D. Sobre a história e a teoria da forma escolar. 
Educação em Revista, n. 33, jun/2001, p. 07-47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://loedcampinas.wordpress.com/
http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_%209418.htm
http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_%209418.htm


 

 

70 

APÊNDICE 1 – ROTEIRO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS 
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3. Principais ideias e orientações contidas no documento 

 

4. Referências a: 
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4.2 Orientações para o trabalho dos professores; 

4.3 Formação e preparo dos professores e equipe técnica. 
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