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Samba da Utopia 

 

Se o mundo ficar pesado 

Eu vou pedir emprestado 

A palavra poesia 

Se o mundo emburrecer 

Eu vou rezar pra chover 

A palavra sabedoria 

Se o mundo andar pra trás 

Vou escrever num cartaz 

A palavra rebeldia 

Se a gente desanimar 

Eu vou colher no pomar 

A palavra teimosia 

Se acontecer afinal 

De entrar em nosso quintal 

A palavra tirania 

Pegue o tambor e o ganzá 

Vamos pra rua gritar 

A palavra utopia 

Jonathan Silva 

 

“Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também, cair não prejudica demais. A gente 

levanta, a gente sobe, a gente volta!… O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente 

é coragem!” 

(Riobaldo Tatarana, Grande Sertão: Veredas, João Guimarães Rosa) 
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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo principal investigar a política educacional desenvolvida na 

Prefeitura de São Paulo entre 2005-2016, realizando um estudo comparativo entre os 

Programas Ler e Escrever (2005-2012) e Mais Educação São Paulo (2013-2016), analisando 

os contextos de influência, de produção de texto e da prática. Os objetivos secundários foram 

compreender os contextos de influência e tendências presentes nos programas investigados; 

identificar e problematizar os princípios e estratégias utilizados na elaboração dos textos 

legais e materiais curriculares; identificar os discursos dominantes nos textos selecionados; 

identificar processos de tradução e interpretação no contexto da prática. De abordagem 

qualitativa, a pesquisa utilizou-se de análise documental de documentos curriculares 

produzidos pelos programas e publicações do Diário Oficial  entre 2005 e 2016, utilizando os 

referenciais de Marin (2001) e Giovanni (1998;1999) para organização dos dados; entrevistas 

semiestruturadas com três ex-integrantes do departamento pedagógico da SME-SP e dois ex- 

integrantes do departamento pedagógico das DREs, das duas gestões governamentais, 

utilizando o referencial de Bourdieu (2012) para a seleção do corpus de entrevistados, 

procedimentos de entrevista, transcrição e análise. Foi organizado um grupo focal formado 

por nove coordenadoras pedagógicas, que exerceram a função entre 2005 e 2016. A 

formulação do grupo, a escolha dos participantes e o processo de análise foram orientados por 

Gatti (2005). O principal referencial teórico metodológico foi o do ciclo de políticas (BOWE; 

BALL; GOLD, 2017) e o da teoria da atuação (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016). Os 

resultados obtidos confirmaram as hipóteses de pesquisa segundo as quais: os programas são 

influenciados pelo ideário apresentado pelas agências internacionais de financiamento da 

educação e pela ideologia expressa pelos partidos políticos e demais grupos de interesse; as 

estratégias para a elaboração dos textos são articuladas na relação com o contexto de 

influência e da prática e podem ser mais fechados ou mais abertos; os discursos e os textos, 

apresentam ambiguidades; a atuação dos profissionais no contexto da prática é mediada por 

sua história de vida, seus saberes e experiências e os contextos situados das unidades 

educacionais levam a diferentes processos de tradução e interpretação, limitados pelo discurso 

oficial dos programas, havendo maior indício de resistência ou de participação, quanto mais 

as políticas se colocam próximas ou distantes dos valores expressos pelos participantes e suas 

unidades escolares; as principais diferenças entre os programas podem ser identificadas no 

contexto de produção de texto, com participação mais ampla ou mais restrita dos professores 

na elaboração dos documentos curriculares; textos mais prescritivos ou mais abertos à 

interpretações; processos formativos com ênfase no coordenador pedagógico como 

multiplicador ou ampliados para o conjunto dos docentes; concepção de qualidade voltada 

para a aquisição de competências e habilidades de leitura e escrita ou o  conceito de qualidade 

social, com ampliação das temáticas curriculares. Apesar das descontinuidades nos programas 

constata-se a permanência das avaliações externas, a ampliação do controle do trabalho dos 

professores e um enfoque das políticas no currículo e não nas questões estruturais. 

Palavras-chave: ciclo de políticas; política educacional; Ler e Escrever; Mais Educação São 

Paulo. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed at investigating the educational policy developed by the City Hall of the 

city of São Paulo from 2005 to 2016, accomplishing a comparative study between the 

programs ‘Reading and Writing’ (Ler e Escrever – from 2005 to 2012) and ‘More Education 

São Paulo’ (Mais Educação São Paulo – from 2013 to 2016), analyzing the contexts of 

influence, text production and practice. The specific objectives were understanding the 

contexts of influence and tendencies present in those programs; identifying and 

problematizing the principles and strategies used in the elaboration of legal texts and 

curricular materials; identifying the dominant discourses in the selected texts; and identifying 

processes of translation and interpretation in the context of practice. This qualitative research 

used the methods of documental analysis of the curricular documents produced by the 

programs and publications in the Official Diary, from 2005 to 2016, based on Marin’s (2001) 

and Giovanni’s (1998;1999) references to organize the data; semi structured interviews with 

three former members of the pedagogical department of  the SME-SP (Municipal Department 

of Education) and two former members of the pedagogical department of the DREs (Regional 

Directory of Education), from both government administrations, based on Bourdieu’s (2012) 

references for the selection of the participants (interviewees), interview procedures, 

transcription and analysis. A focus group was organized with nine pedagogical coordinators, 

who were in the office from 2005 to 2016. The formulation of the group, the choice of 

participants and the analysis process were oriented by Gatti’s (2005) references. The main 

theoretical methodological reference was the policy cycle approach (BOWE; BALL; GOLD, 

2017) and the theory in action (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016). The results obtained 

confirmed the research hypotheses, such as: the programs are influenced by the ideology 

presented by the international funding agencies for education and by the ideology expressed 

by the political parties and other groups of interest; the strategies for the elaboration of texts 

are articulated in the relation with the context of influence and the practice and they can be 

more closed or open; the discourses and the texts present ambiguities. Other results showed 

that the professionals’ performance in the context of practice is facilitated by their life history, 

their knowledge, and the contexts situated in the educational unities lead to different 

processes of translation and interpretation, limited by the official discourse of the programs,  

having higher indication of resistance or participation, the more policies are closer or more 

distant from the values expressed by the participants and their school unities; the main 

differences between the programs could be identified in the context of  the text production, 

with the teachers’ wider or more restrict participation in the elaboration of curricular 

documents;  texts that are more prescriptive or open to interpretations; formative processes 

with emphasis on the pedagogical coordinator as a multiplier or expanded for the group of 

teachers; conception of quality targeting the acquisition of reading and writing competences 

and abilities or the concept of social quality, with the expansion of the curricular themes. 

Besides the discontinuity of the programs, we noticed the remaining of the external 

evaluations, the expansion of the control of the teachers’ work and a focus on the policies in 

the curriculum but not on the structural issues. 

 
Keywords: policy cycle; educational policies; ‘Reading and Writing’; ‘More Education São Paulo’ 
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INTRODUÇÃO 

 

Um projeto de pesquisa estará sempre relacionado a contextos de vida do pesquisador. 

Diante de tantos temas e problemas, as escolhas são reveladoras das trajetórias dos sujeitos. 

Esse também é o meu caso. Formada em História e Mestre em Educação, lecionei História por 

10 anos nas redes pública (Estadual e Municipal) e particular da cidade de São Paulo. Na 

Rede Municipal atuei como professora adjunta, professora titular, coordenadora pedagógica, 

diretora de escola e, atualmente, sou Supervisora Escolar, o que me permitiu observar os 

processos educacionais a partir de diferentes ângulos e perspectivas. 

Durante a minha trajetória na Rede Municipal de Educação de São Paulo (RME-SP) 

como aluna, nas gestões da prefeita Luiza Erundina e do prefeito Paulo Maluf e, 

posteriormente, como profissional, a partir da gestão de José Serra/Gilberto Kassab, vivenciei 

diversos processos de alterações da política educacional em curso. Programas governamentais 

que impactavam o cotidiano da escola, que findavam ou que permaneciam no chão da escola 

com o término da gestão, ainda que com matrizes ideológicas diferentes e a despeito da 

política centralizada instituída. 

No mestrado problematizei o concurso público no processo de profissionalização 

docente, analisando certames distintos para a seleção de professores para o município 

(SANTOS, 2009). As discussões teóricas desenvolvidas durante a pesquisa aliadas às 

reflexões advindas da minha prática como educadora e à formação dentro da própria rede, me 

levaram a ter a Rede Municipal, mais uma vez, como objeto de estudo, focando nesse 

momento na política educacional desenvolvida entre 2005 e 2016, mais especificamente os 

Programas Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo, nas suas propostas para o Ensino 

Fundamental.  

O passo inicial para a formulação desta pesquisa foi a busca da produção acadêmica 

sobre a temática. A oficialização do sistema público de educação da cidade de São Paulo 

remonta à década de 1950, dentro do processo de expansão da escola primária (SPOSITO, 

[1992]/2002). Ao longo dos últimos 60 anos essa rede se formou, cresceu, consolidou e 

ampliou, contando atualmente com quase um milhão de alunos1, da Educação Infantil ao 

Ensino Médio, distribuídos em 13 Diretorias Regionais de Educação2. 

                                                 
1 Dados do Sistema EOL de 09/12/2020, extraídos do portal de SME: 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Matr%C3%ADculas-e-Demanda-

Trimestral_Dezembro_2020.pdf. Último acesso em 28/03/2021. 
2 Dados gerais sobre a Rede Municipal de Educação de São Paulo podem ser acessados através do Portal: 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Matr%C3%ADculas-e-Demanda-Trimestral_Dezembro_2020.pdf
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Matr%C3%ADculas-e-Demanda-Trimestral_Dezembro_2020.pdf
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O levantamento bibliográfico no Portal de Teses da Capes, do Banco Digital de Teses 

e Dissertações (BDTD) e das bibliotecas das Universidades Públicas do Estado de São Paulo 

(USP, Unifesp, Unicamp, Unesp), bem como da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) indicam que atualmente há um número elevado de pesquisas sobre a RME-

SP. 

A busca, nos portais acima mencionados, dos descritores específicos Reforma 

Curricular no Município de São Paulo, Política Educacional no Município de São Paulo, 

cruzados com os descritores Programa Ler e Escrever e Programa Mais Educação São Paulo, 

levou à leitura de dezenas de resumos e à seleção de 14 pesquisas, por serem consideradas as 

mais relevantes para esse estudo. 

Das catorze pesquisas mencionadas no parágrafo anterior, oito referem-se ao programa 

Ler e Escrever no Município de São Paulo: Celegatto (2008); Silva (2011); Ishii (2013); 

Villalobos (2014); Claudio (2015); Cunha (2015); Born (2015) e Carvalho (2016). São 

utilizados diferentes referenciais teóricos, mas todas elas utilizam metodologia qualitativa 

(análise documental, análise de conteúdo, entrevistas, formação de grupo focal); as pesquisas 

se debruçam sobre a elaboração dos documentos curriculares (SILVA, 2011 e CARVALHO, 

2016); a circulação e as representações do ensino de leitura e escrita apresentadas nesses 

materiais (CARVALHO, 2016); fundamentação teórica dos materiais curriculares 

(VILLALOBOS, 2014); a formação continuada de professores (CELEGATTO, 2008; ISHII, 

2013 e CLAUDIO, 2015); as relações entre avaliações externas e o currículo (BORN, 2015) e 

as relações entre currículo e garantia de direito à educação escolar (CUNHA, 2015).  

Sobre o programa Mais Educação São Paulo, foram selecionadas seis pesquisas, quais 

sejam: Carneiro (2015); Guabiraba (2017); Afonso (2018); Silva (2018); Albuquerque (2018) 

e Costa (2018). As pesquisas também se utilizam de abordagem qualitativa (realizando análise 

documental, entrevistas, grupo focal e observação). Os objetos de pesquisa são a 

implementação da reforma curricular (CARNEIRO, 2015); a realização de um projeto 

interdisciplinar em uma escola durante a implementação do programa (GUABIRABA, 2017); 

a prática docente na disciplina de Geografia e a interdisciplinaridade no interior do Programa 

Mais Educação São Paulo  (SILVA, 2018); a implantação do Ciclo Autoral e do Trabalho 

Colaborativo de Autoria (AFONSO, 2018 e COSTA, 2018) e a análise da proposta de 

reorganização curricular do ensino de História e as implicações da sua construção no processo 

de formação docente (ALBUQUERQUE, 2018). 
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Alguns outros referenciais bibliográficos (teses, dissertações, livros e artigos) também 

foram selecionados para compor o histórico da RME-SP, entre eles: a criação dos parques 

infantis, os convênios escolares, o início da rede e o seu processo de consolidação 

(FISCHMANN, 1988; SPOSITO, 2002; KUHLMANN Jr, 2000, CALDEIRA, 2005; 

ABREU, 2007); a estruturação da RME-SP entre as décadas de 1960 e 1980 (FISCHMANN, 

1988; PRIETO, 2000; CIAMPI, 2011; SOUZA, 2012; GODOY, 2013); a organização pós-

redemocratização (PRIETO, 2000; SOUZA, 2012; DUTRA, 2015; ISHII, 2015; BORN, 

2015).  

Com essas leituras percebemos que os estudos elencados estabelecem sínteses entre 

um ou mais programas, contextualizando o objeto de pesquisa, seja ele avaliação, formação 

continuada, alfabetização, ensino de disciplina específica, educação especial, propostas para 

aprofundamento em um programa específico.  

A partir desse levantamento inicial, surgiu a ideia de realizar um estudo comparativo 

das políticas educacionais, para o Ensino Fundamental desenvolvidas no Município de São 

Paulo, entre 2005 e 2016, articulando simultaneamente os contextos de influência, de 

produção de texto e de prática, conforme propõe o referencial do ciclo de políticas de Ball 

(BOWE; BALL; GOLD, [1992]/2017 e BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). Entendemos 

que a partir de 2005 houve uma mudança de paradigma na condução da política educacional 

do município com a introdução de um currículo padronizado, produção de material curricular 

para professores, formação continuada com vistas a colocar em prática a execução desse 

currículo e introdução de avaliações em larga escala – condições que não foram totalmente 

rompidas pela gestão posterior. 

 

Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo 

 

Escolhemos como objeto de análise as políticas educacionais desenvolvidas no 

Município de São Paulo entre 2005 e 2016, quais sejam: o programa Ler e Escrever (2005-

2012) e o programa Mais Educação São Paulo (2013-2016), realizando um estudo 

comparativo das ações desenvolvidas no Ensino Fundamental, a partir dos contextos de 

influência, produção de texto e da prática.   

Esses dois projetos foram escolhidos para investigação por terem sido desenvolvidos 

em governos distintos, com posições ideológicas diferentes; pela alteração que propuseram na 

organização da escola; por terem construído um número expressivo de materiais de referência 

curricular e por considerar que a partir de 2005 ocorreram alterações profundas na 
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organização do trabalho pedagógico, com a introdução de um currículo padronizado e 

avaliações em larga escala. 

O Programa Ler e Escrever foi criado em 2005, a partir da portaria SME 6328/05 

(SÃO PAULO, 2005c), na gestão do prefeito José Serra (PSDB), tendo como secretário da 

Educação José Aristodemo Pinotti. Quando José Serra deixa o mandato para disputar as 

eleições para o governo do Estado, a gestão passa a ser comandada pelo vice-prefeito Gilberto 

Kassab (PFL/DEM), tendo como secretário Alexandre Alves Schneider, ambos permanecem a 

partir de 2009, pois Gilberto Kassab é eleito prefeito em 2008.  

O Programa tinha como objetivo zerar o analfabetismo e avançar a proficiência de 

leitura e escrita a partir das seguintes estratégias: formação do coordenador pedagógico, 

formação de professores, produção de material de orientação aos professores, a presença de 

um estagiário de pedagogia junto com o professor no 1º ano do Ensino Fundamental, dentro 

do projeto Toda Força ao 1º ano (TOF); a reorganização das classes de 4º ano do então Ciclo 

I, com a criação do PIC (Projeto Intensivo de Ciclo), entre outros. Teve início ao final de 

2005 e continuou até 2012, sendo levado também para o Governo do Estado de São Paulo, a 

partir da Resolução SE 86 de 19 de dezembro de 2007 (SÃO PAULO, 2007) e para diversas 

outras prefeituras. 

A partir de 2013 iniciou-se uma nova gestão na prefeitura de São Paulo, que passou a 

ser administrada por Fernando Haddad (PT) e a Secretaria de Educação comandada 

inicialmente por Cesar Callegari e posteriormente por Gabriel Chalita e Nádia Campeão. Ao 

final do ano de 2013 iniciou-se o processo de Reorganização Curricular e Administrativa, 

intitulado Mais Educação São Paulo3, regulamentado pela portaria 5930/13 (SÃO PAULO, 

2013b).  Essa proposta trouxe algumas mudanças significativas para a RME-SP: a 

reorganização em três ciclos, denominando-os ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano), ciclo 

interdisciplinar (4º ao 6º ano) e ciclo autoral (7º ao 9º ano); avaliações bimestrais 

obrigatórias, alteração dos conceitos P, S, NS para notas de 0 a 10 (a partir do ciclo 

interdisciplinar), reprovação nos anos finais de ciclo e em todo o ciclo autoral; criação da 

docência compartilhada entre professores polivalentes e especialistas; introdução do Trabalho 

Colaborativo de Autoria (TCA) no último ciclo.  

Importante dizer que participei desses dois processos em lugares distintos. No 

primeiro, na escola, como professora de História, participando dos horários coletivos entre os 

                                                 
3 O Programa Mais Educação São Paulo não deve ser confundido com o Programa Federal Mais Educação, que 

tem como foco a Educação Integral. Entretanto a referência ao mesmo nome não parece ter sido casual visto que 

o Prefeito Fernando Haddad esteve à frente da construção de ambos os programas. 
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anos de 2006 e 2012 e dos cursos de formação continuada oferecidos fora do horário de 

trabalho. E do segundo, de 2013 a 2016, em diversas instâncias, como coordenadora 

pedagógica na escola, como formadora-parceira e como participante dos grupos de 

formulação do documento curricular de História para os ciclos interdisciplinar e autoral. 

Essas experiências, das quais precisei, deliberada e conscientemente, desenvolver 

certo distanciamento, me trouxeram diferentes percepções no período de sua execução: 

projetos pedagógicos em disputa dentro da Secretaria da Educação e nas unidades 

educacionais; angústia em relação ao número excessivo de avaliações externas e as 

comparações estabelecidas entre as unidades, sem considerar os múltiplos fatores dos 

resultados; a sobrecarga em relação ao número de planilhas para preenchimento; o uso dos 

cadernos de apoio por boa parte dos docentes; o desconhecimento e alienação em relação às 

políticas educacionais e curriculares por parte de alguns profissionais; o conhecimento e 

legitimação ou negação das políticas por outros docentes; sentimento de descrença devido às 

alterações constantes da política educacional; sentimento de reconhecimento dos professores-

parceiros como pesquisadores e formadores; a valorização da escuta da rede; retomada de 

práticas pedagógicas construídas e abandonadas em momentos posteriores; problematização 

dos tempos e espaços da escola. 

 

Questões, objetivos e hipóteses da pesquisa 

O estudo investigou a política educacional desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo 

entre 2005-2016, realizando um estudo comparativo entre os Programas Ler e Escrever (2005-

2012), na gestão dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab e Mais Educação São Paulo 

(2013-2016), na gestão do prefeito Fernando Haddad, analisando os diversos contextos da 

formulação da política educacional. 

Com base na leitura dos referenciais teóricos de Ball (BOWE; BALL; GOLD, 2017 e 

BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016) e da proposta apresentada por Mainardes (2006), 

procuramos responder as seguintes questões de pesquisa:  

 Quais são as influências (nacionais e internacionais) e tendências presentes nos 

programas investigados? 

 Quais foram os princípios e estratégias utilizados na elaboração dos textos legais e 

materiais curriculares dos programas mencionados? 

 Quais são os discursos predominantes expressos nos textos dos programas 

investigados? 
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 Como a atuação da política no contexto da prática se relaciona com os contextos de 

influência e de produção de texto e interfere no desenvolvimento dos programas 

analisados? 

 Quais processos de interpretação/tradução a partir da atuação no contexto da prática 

podem ser identificados? Como as propostas foram recebidas? Há indícios de 

resistência ou aceitação? Quais dificuldades e possibilidades são expressas acerca das 

políticas educacionais estudadas? 

 A partir do estudo comparativo quais as principais semelhanças, diferenças, 

continuidades e descontinuidades podem ser estabelecidas entre os dois programas e 

de que maneira esses dados possibilitam a compreensão da política educacional 

municipal do período estudado? 

A pesquisa teve como objetivo principal investigar a política educacional desenvolvida 

na Prefeitura de São Paulo entre 2005-2016, realizando um estudo comparativo entre os 

Programas Ler e Escrever (2005-2012), na gestão dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab e 

Mais Educação São Paulo (2013-2016), na gestão do prefeito Fernando Haddad, analisando 

os contextos de influência, de produção de texto e da prática, buscando semelhanças, 

diferenças, continuidades e descontinuidades entre os programas analisados, a fim de melhor 

compreender esse período da política educacional paulistana. 

Como objetivos secundários, procuramos: compreender as influências (nacionais e 

internacionais) e tendências presentes nos programas investigados; identificar e problematizar 

os princípios e estratégias utilizados na elaboração dos textos legais e materiais curriculares 

dos Programas mencionados; identificar os discursos dominantes nos textos selecionados; 

identificar processos de tradução e interpretação a partir da atuação no contexto da prática. 

As hipóteses norteadoras da pesquisa referiram-se às ideias de que: 

 As influências e tendências presentes nos programas investigados têm relação com o 

ideário apresentado pelas agências internacionais de financiamento da educação; com 

a ideologia expressa pelos partidos políticos e demais grupos de interesse que são base 

de sustentação dos mesmos; 

 As estratégias para a elaboração dos programas são articuladas nas relações expressas 

entre as concepções apresentadas pelo contexto de influência e pelas relações 

estabelecidas no contexto da prática, podendo ser mais abertas ou fechadas; 

 Os discursos expressos no texto, embora atendam, predominantemente, às concepções 

expressas pelos partidos políticos que dão base de sustentação aos programas 
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estudados, apresentam ambiguidades nas relações estabelecidas com o contexto de 

influência e com o contexto da prática;  

 A atuação dos profissionais no contexto da prática, mediada por sua história de vida, 

seus saberes e experiências e os contextos situados das unidades educacionais levará a 

diferentes processos de tradução e interpretação, limitados pelo discurso oficial dos 

programas, que podem ser mais abertos ou mais fechados, havendo indícios de 

resistência ou de participação, quanto mais as políticas se colocarem próximas ou 

distantes dos valores expressos pelos participantes e suas unidades escolares.  

 As principais diferenças entre os programas podem ser identificadas no contexto de 

produção de texto, havendo participação mais ampla ou mais restrita dos profissionais 

da educação, de acordo com a ideologia política predominante do governo eleito. 

Entre as semelhanças está a influência dos organismos internacionais em relação à 

formulação dos programas educacionais. Apesar das descontinuidades nos programas 

estão presentes as avaliações externas e o enfoque das políticas centradas no currículo, 

sem enfrentar problemas estruturais do magistério paulistano. 

 

Procedimentos de pesquisa  

Como afirmamos acima, a pesquisa teve como objetivo principal realizar um estudo 

comparativo entre as políticas educacionais desenvolvidas no Município de São Paulo entre 

2005 e 2016. Para Schneider e Schmitt (1998), a comparação pode ser assim compreendida: 

 

A comparação, enquanto momento da atividade cognitiva, pode ser considerada 

como inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências sociais. É 

lançando mão de um tipo de raciocínio comparativo que podemos descobrir 

regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e 

tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e 

diferenças, explicitando determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais. 

(SCHNEIDER e SCHMITT, 1998, p. 49) 

 

Para os autores, portanto, o estudo comparativo permite, além de identificar 

semelhanças e diferenças entre as realidades estudadas, estabelecer uma nova compreensão 

sobre o fenômeno, a partir da interpretação dos dados coletados. A partir da proposta 

apresentada por eles, seguimos os seguintes passos:  a seleção de duas ou mais séries de 

fenômenos que fossem efetivamente comparáveis; a definição de recortes claramente 

delineados no tempo e no espaço que tornassem os universos empíricos pesquisados 

claramente reconhecíveis; a definição dos elementos a serem comparados, das variáveis a 
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serem pesquisadas e comparadas; e a tentativa de transformação dos dados num mapa 

detalhado dos fenômenos comparados. (SCHNEIDER e SCHMITT, 1998, p. 83-84) 

Internamente, cada um dos programas foi analisado a partir da abordagem do ciclo de 

políticas, que é composta por três contextos principais: o contexto da influência, o contexto da 

produção de texto e o contexto da prática. Mainardes (2006), analisando a teoria proposta por 

Ball, identifica que o contexto de influência é onde os discursos políticos são construídos com 

base na luta de diferentes grupos, que tentam definir as finalidades da educação e os 

princípios que irão orientar as políticas. O contexto da produção de textos é aquele em que os 

textos são produzidos para apresentar a política às escolas, são textos com uma linguagem 

menos formal e podem apresentar ambiguidades, incoerências e contradições.  O contexto da 

prática é o espaço em que a política produz os seus efeitos e consequências e os textos são 

recriados e interpretados, momento propício para ocorrer transformações da política original, 

sujeitas às ações dos profissionais que atuam nas escolas, entretanto, sempre com certa 

limitação advinda dos contextos anteriores. Uma análise mais detalhada desse referencial 

teórico será apresentada no Capítulo 1. 

De abordagem qualitativa, a pesquisa utilizou-se de análise documental, de entrevistas 

semiestruturadas e da formação e encontro de um grupo com características de grupo focal. 

Para a análise documental foi criado um roteiro para análise de documentos 

curriculares e publicações do Diário Oficial, produzidos entre 2005 e 2016 (Apêndice A); 

nesta etapa da investigação reunimos informações capazes de permitir a composição do 

contexto dos fatos, instituições, sujeitos e situações em estudo, conforme orientações de 

Giovanni (1999). A construção do roteiro de análise dos documentos é de fundamental 

importância, como enfatiza Marin (2001) 

 

(...) há questões que norteiam o exame de um documento. Trata-se de colocar sob a 

forma de um roteiro questões que temos a fazer ao documento e, num primeiro 

momento, ter os elementos de identificação que facilitem o trabalho de análise 

posterior. Com isso podemos balizar o andamento do trabalho, se as respostas estão 

sendo fornecidas, ou não; se há necessidade de ampliação na busca de fontes, ou 

não; se há muitos elementos de detalhe; se há muitos “achados”, ou seja, dados 

inesperados (MARIN, 2001, p.2). 

 

Do Diário Oficial do Município, foram retiradas leis, decretos, portarias e demais 

publicações, a partir de consultas virtuais. Segundo informações constantes da página da 

Prefeitura de São Paulo, o Diário Oficial da Cidade De São Paulo é produzido desde 1955, 

pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mas a publicação dos atos administrativos é de 
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responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão. Existe no formato digital desde 2008 e 

tem um acervo digital com as publicações desde 1975 quando passou a constituir um caderno 

próprio. Consultamos publicações na página do Diário Oficial do Município, na Imprensa 

Oficial do Estado e também na página oficial da prefeitura onde ficam catalogadas as 

legislações municipais.4  

Sobre os materiais curriculares foi realizada a descrição do contexto de produção do 

documento; a identificação e descrição da forma e estrutura lógica dos textos pesquisados; a 

identificação e descrição das diferentes unidades de análise; a verificação dos tipos de 

frequência de ocorrência; os temas ou ideias recorrentes ou ausentes; buscando regularidades 

e identificando tendências, a partir das discussões apontadas por Giovanni (1998). Todos os 

materiais curriculares foram retirados do portal de SME, na página da Memória Documental5. 

Os dados foram sistematizados em quadros-síntese que são apresentados ao longo dos 

capítulos. 

 No que tange à pesquisa de campo, foram considerados alguns cuidados elencados por 

Giovanni (2009) para realização dos contatos iniciais, bem como para seleção dos sujeitos 

investigados, criação de um roteiro e realização de entrevista semiestruturada com três 

integrantes do Departamento de Orientação Técnico-Pedagógica de SME (DOT-P), do Ensino 

Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), que é o 

órgão central e dois Diretores Pedagógicos dos DOTs das Diretorias Regionais de Educação 

(DREs), que representam o órgão intermediário. Foram selecionados participantes que 

atuaram nas duas gestões governamentais. A nomenclatura dos departamentos foi alterada em 

2016, para Coordenadoria Pedagógica (Coped) e Divisão Pedagógica (Diped).6 Para facilitar a 

leitura usaremos sempre a expressão DOT, entretanto, nos depoimentos dos entrevistados são 

utilizadas as duas nomenclaturas. Os roteiros para as entrevistas semiestruturadas podem ser 

verificados nos Apêndices B a E. 

                                                 
4 http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br,  www.imprensaoficial.com.br,      

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/ respectivamente. 
5 No Centro de Documentação (CEDOC) da Memória Técnica Documental, podem ser acessados os materiais 

curriculares produzidos pela SME a partir de 2001: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/CEDOC 
6 A nomenclatura atual é Coped (Coordenadoria Pedagógica) e Diped (Divisão Pedagógica), substituindo as 

antigas nomenclaturas DOT-P (Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica). Essa alteração foi realizada a 

partir da publicação do Decreto 56.793, (DOC de 05/02/2016, páginas 01 a 09) e da Portaria 7.849, (DOC 

02/12/2016, páginas 17 a 21), que dispõem sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como altera a denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que 

especifica. O organograma de funcionamento da SME pode ser conferido em: 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/organograma-decreto-59.660.jpg 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/
http://www.imprensaoficial.com.br/
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/
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Para a seleção dos participantes foram consideradas também as observações realizadas 

por Bourdieu (2012) quanto aos procedimentos para definição do corpus de entrevistados, 

procedimentos de entrevista, transcrição e análise. 

Sobre a definição do corpus de entrevistados e procedimentos de entrevista, Bourdieu 

(2012) nos alerta que é preciso: “reduzir ao máximo a violência simbólica que se pode exercer 

através dela... instaurar uma relação de escuta ativa e metódica, tão afastada da pura não 

intervenção da entrevista não dirigida, quanto do dirigismo do questionário” (BOURDEU, 

2012, p.695); foram escolhidas pessoas conhecidas ou apresentadas por pessoas conhecidas, 

levando-se em consideração que “a proximidade social e a familiaridade asseguram 

efetivamente duas das condições principais de uma comunicação não violenta” (BOURDIEU, 

2012, p. 697), procurando garantir ao entrevistado a legitimidade de ser quem ele é, tendo 

preocupação com o tom e com a formulação das perguntas, tentando ser “capaz de se colocar 

em seu lugar em pensamento” (BOURDIEU, 2012, p.699); mantendo o cuidado de não 

apenas captar um discurso natural, mas buscar nesse elementos necessários à sua própria 

explicação.  

Em relação aos processos de transcrição tomamos, como o autor, a decisão de aliviar 

redundâncias verbais ou de tiques de linguagem, mas não substituímos palavras, todos os 

cortes foram assinalados no texto com o uso de colchetes. As transcrições foram armazenadas 

em arquivo pessoal da pesquisadora e todos os nomes utilizados na pesquisa são fictícios, 

para a preservação do sigilo dos envolvidos. Como uma forma de homenagem foram 

atribuídos nomes de mulheres da minha família e de professoras da rede municipal com as 

quais tenho ou tive proximidade, todos de forma aleatória, sem nenhuma relação com 

características das entrevistadas.  

As entrevistadas e o entrevistado foram escolhidos pelo cargo estratégico que 

ocuparam nos departamentos pedagógicos das DREs, ou da SME e por terem acompanhado e 

participado da formulação dos programas estudados, além disso, são pessoas com ampla 

experiência e com domínio do tema investigado. O contato com os entrevistados se deu 

através das relações de trabalho ou amizade, portanto são pessoas com as quais tenho algum 

tipo de proximidade ou que me foram apresentadas por pessoas próximas, na tentativa de 

diminuir a violência simbólica enunciada por Bourdieu. 

A ideia inicial era entrevistar seis pessoas, três de cada gestão respectivamente, mas da 

gestão Kassab só tivemos o aceite de dois integrantes, concretizando a entrevista com cinco 

desses profissionais, sendo dois da gestão Serra/Kassab (um do órgão central e um regional) e 
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três da gestão Haddad (dois do órgão central e um regional). As questões foram elaboradas 

levando-se em consideração as proposições do Referencial Teórico (BOWE; BALL; GOLD, 

2017), tentando identificar os contextos de influência, de produção de texto e da prática.  

Antes das entrevistas foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

foi lido e assinado pelos participantes (Apêndice F). As entrevistas ocorreram no ano de 2019, 

em locais públicos, de acordo com as solicitações dos entrevistados e da sua disponibilidade 

de agenda. Todos receberam uma cópia da transcrição de sua entrevista. No quadro 1 

destacamos o perfil dos entrevistados: 

 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 

Entrevistados Gestão Local Perfil 

Cecília Serra/ 

Kassab 

SME Trabalhou 31 anos na Rede Municipal, foi professora, coordenadora 

pedagógica, trabalhou na DRE e na SME. 

Cláudio Serra/ 

Kassab 

DRE Trabalhou 32 anos na Rede Municipal, foi professor, diretor de escola, 

supervisor escolar e trabalhou no DOT da DRE. 

Solange  Haddad SME Trabalhou 30 anos na Rede Municipal, foi professora, coordenadora 

pedagógica, diretora de escola, trabalhou na DRE e na SME. 

Silvia Haddad SME Trabalha há 23 anos na Rede Municipal, foi diretora de escola, trabalhou 

na DRE e na SME 

Anita Haddad DRE Trabalha há 13 anos na Rede Municipal, foi professora, diretora de 

escola e trabalhou na DRE. 

 

Além das entrevistas semiestruturadas, foi realizado também um encontro com 

características de grupo focal formado por nove coordenadoras pedagógicas, que 

trabalharam na Prefeitura de São Paulo entre 2005 e 2016, no Ensino Fundamental, em 

diferentes regiões da cidade. A escolha pelo grupo focal deu-se porque a metodologia vinha 

ao encontro dos objetivos da pesquisa, fazer emergir do contexto da prática contradições, 

consensos, diferenças e divergências e estratégias acerca da atuação da política nas escolas. O 

processo de formulação do grupo focal, a escolha dos participantes e o processo de análise 

foram orientados por Gatti (2005). Para a autora 

 

[...] os grupos focais são particularmente úteis nos estudos em que há diferenças de 

poder entre os participantes e decisores ou especialistas, em que há interesse pelo 

uso cotidiano da linguagem e da cultura de um grupo particular, e quando se quer 

explorar o grau de consenso sobre um certo tópico. Poderíamos acrescentar: quando 

ser quer compreender diferenças e divergências, contraposições e contradições. 

(GATTI, 2005, p. 10) 

 

Em relação ao local das sessões optamos por um ambiente neutro, sendo alugada uma 

sala de reuniões em um prédio comercial, na região central da cidade de São Paulo. A escolha 

se deveu a necessidade de facilitar o acesso para a participação de coordenadoras de diversas 
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regiões da cidade. O encontro ocorreu também em 2019, em um sábado, em um período de 

quatro horas. Na atividade contei com duas colaboradoras que auxiliaram na organização e na 

captação de áudio, tendo eu assumido a função de moderadora do grupo. Sobre o critério para 

a seleção das participantes 

 

Privilegia-se a seleção dos participantes segundo alguns critérios – conforme o 

problema em estudo -, desde que eles possuam algumas características em comum 

que os qualifiquem para a discussão da questão que será o foco do trabalho 

interativo e da coleta do material discursivo/expressivo. Os participantes devem ter 

alguma vivência com o tema a ser discutido, de tal modo que sua participação possa 

trazer elementos ancorados em suas experiências cotidianas. (GATTI, 2005, p.7) 

 

A proposta inicial era contar com um coordenador de cada uma das diretorias da 

cidade de São Paulo, totalizando 13 coordenadores pedagógicos, divididos igualmente entre 

representantes do sexo masculino e feminino, que tivessem trabalhado na coordenação 

pedagógica, no Ensino Fundamental, entre 2005 e 2016. Ainda que não tivessem trabalhado 

os doze anos nessa função, um dos critérios era que tivessem atuado nesse período ao menos 

alguns anos das duas gestões.  

A partir da busca com colegas profissionais na rede, consegui o contato de mais de 40 

coordenadores pedagógicos, que estavam a princípio dentro do perfil indicado e dispostos a 

colaborar com a pesquisa. Entretanto, algumas pessoas indicadas não se encaixavam, por 

terem trabalhado na função em apenas uma das gestões, ou desistiram ao compreenderem que 

se tratava de um grupo focal e que, portanto, todos os participantes precisariam estar no 

mesmo local, ao mesmo tempo. Nesse sentido a recusa se deu por dois fatores principais: a 

menção ao desgaste da rotina cotidiana e exaustiva que tornava difícil a locomoção até uma 

área central da cidade para o encontro, ou porque não poderiam nos dias indicados como 

possíveis pelas demais participantes. Nenhum dos homens contatados respondeu 

afirmativamente à participação. 

De todos os contatos realizados, treze coordenadoras responderam afirmativamente ao 

encontro, no dia e horário acordado. Além de responder todos os questionamentos em relação 

ao trabalho, também encaminhei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

F), para que não ficasse nenhuma dúvida em relação ao uso da gravação. No dia do encontro, 

tivemos a presença efetiva de nove coordenadoras pedagógicas. O número de participantes 

atende ao que é proposto por Gatti (2005), que defende que o grupo focal tenha um mínimo 

de seis e máximo de 12 participantes. 
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Visando abordar questões em maior profundidade, pela interação grupal, cada grupo 

focal não pode ser grande, mas também não pode ser excessivamente pequeno, 

ficando sua dimensão preferencialmente entre seis a 12 pessoas. Em geral, para 

projetos de pesquisa, o ideal é não trabalhar com mais de dez participantes. Grupos 

maiores limitam a participação, as oportunidades de trocas de ideias e elaborações, o 

aprofundamento no tratamento do tema e também os registros. (GATTI, 2005, p. 22) 

 

 O Quadro 2, a seguir, apresenta o perfil das coordenadoras pedagógicas participantes 

desse encontro. 

 
Quadro 2. Perfil das coordenadoras pedagógicas participantes do grupo focal 

Nome DRE Idade Formação Tempo de 

Atuação em 

SME 

Período de 

atuação 

como CP 

Antônia Jaçanã/ 

Tremembé 

53 Geografia e Mestrado em Educação 30 anos 2010-2015 

Carmem Campo 

Limpo 

39 Pedagogia e Especialização em 

Educação 

11 anos 2010-2019 

Laisa Pirituba/ 

Jaraguá 

58 Geografia e Especialização em 

Educação 

29 anos 2008-2018 

Lígia Ipiranga 57 Pedagogia e Especialização em 

Educação 

34 anos 2004-2018 

Lucila Butantã 51 Ed. Física e Mestrado em Educação 

 

26 anos 2004-2019 

Maíra Campo 

Limpo 

48 Pedagogia e Mestrado em Educação 11 anos 2008- 2019 

Marília Pirituba/ 

Jaraguá 

53 Pedagogia e especialização em 

Educação 

32 anos 2008-2018 

Maria 

José 

Ipiranga 56 Pedagogia e Filosofia, especialização 

em Educação 

25 anos 1997-2015 

Salete Santo 

Amaro 

40 Matemática e Especialização em 

Educação 

13 anos 2006-2019 

 

Como podemos observar no Quadro 2, as participantes se encontravam na faixa etária 

dos 39 aos 58 anos. Todas com tempo superior a dez anos no magistério da Prefeitura do 

Município de São Paulo. O menor tempo de atuação como coordenadora pedagógica entre as 

participantes era de seis anos e o maior tempo era de 18 anos. Todas vivenciaram a função 

durante a realização dos dois programas estudados, ao menos parcialmente. Todas realizaram 

cursos de pós-graduação, sendo três delas mestres em Educação. Em relação a representação 

das Diretorias Regionais de Educação tivemos a representatividade de seis, das treze 

existentes. Na pesquisa todas as coordenadoras pedagógicas receberam nomes fictícios. Cinco 

das participantes se encontravam aposentadas no momento em que ocorreu a participação.  

 Cumpre ainda assinalar que, a construção dos instrumentos para coleta dos dados, a 

coleta propriamente e organização dos dados se deram com base nos objetivos, hipótese e 
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questões de pesquisa, apoiados nos conceitos teóricos norteadores. O roteiro de questões 

utilizado para a mediação do encontro com o grupo focal encontra-se no Apêndice G. 

A pesquisa obedeceu às disposições do Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com base neste regimento, nos 

comprometemos a salvaguardar os direitos e dignidade dos sujeitos investigados, mantendo 

sob sigilo quaisquer informações que possam identificá-los ou contrariar tais disposições. 

A tese compreende cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta como o campo da 

Política Educacional vem se desenvolvendo no Brasil, as pesquisas apresentadas na área e as 

principais dificuldades do campo, trata ainda sobre a contribuição do ciclo de políticas de 

Stephen Ball como ferramenta teórico metodológica para a compreensão das políticas 

educacionais e como ela tem sido utilizada em pesquisas brasileiras sobre a temática, a partir 

de pesquisa de caráter bibliográfico.  

O segundo capítulo traça uma breve retrospectiva histórica da formação da Rede 

Municipal de Educação de São Paulo, tratando das políticas iniciais dos Recreios Infantis 

(1935), a oficialização da Rede Municipal e a expansão da rede primária (1956), a 

estruturação da RME-SP nas décadas de 1960 e 1970, assim como ampliação do Ensino 

Fundamental e as políticas educacionais pós redemocratização, a partir dos anos de 1980 até o 

início dos anos 2000, utilizando pesquisa bibliográfica, dados de publicações do Diário 

Oficial e elementos extraídos das entrevistas semiestruturadas.  

O terceiro capítulo trata do contexto de influência em que os Programas Ler e Escrever 

e Mais Educação São Paulo foram criados, apresentando o cenário internacional, nacional e 

local em que essas políticas foram engendradas.  São apresentados os dados provenientes da 

análise documental, especialmente dos decretos e portarias que instituem e regulamentam os 

programas e das entrevistas semiestruturadas, estabelecendo uma síntese comparativa ao final 

do capítulo. 

O quarto capítulo apresenta o contexto de produção de texto, analisando os materiais 

curriculares produzidos, destacando como se deram os processos de escrita, os sentidos 

produzidos pelos textos, as estratégias de divulgação, os processos de formação continuada e 

de avaliação, a partir de dados extraídos dos materiais curriculares, das portarias e também 

das entrevistas semiestruturadas. 

No quinto e último capítulo analisamos o contexto da prática a partir de dados 

extraídos do grupo focal: a atuação do coordenador pedagógico na interpretação das políticas 
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educacionais; os contextos situados em que as políticas são desenvolvidas e os apontamentos 

que as coordenadoras pedagógicas realizam sobre os dois programas. 

Nas considerações finais retomamos o quadro comparativo estabelecido em cada 

capítulo para responder às questões, objetivos e hipótese da pesquisa. 
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CAPÍTULO I -   O CAMPO DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL E A 

UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS NAS PESQUISAS 

EDUCACIONAIS 

 

A partir de pesquisa bibliográfica, esse capítulo visa apresentar o desenvolvimento do 

campo da política educacional no Brasil; o estado atual das pesquisas no campo, com seus 

desafios e possibilidades; assim como a pertinência da utilização da abordagem do ciclo de 

políticas nas pesquisas sobre política educacional. 

 

1.1 O campo da política educacional no Brasil 

Em sua tese de doutorado, de caráter exploratório, Stremel (2016) argumenta, com 

base no conceito de campo de Bourdieu, que a política educacional no Brasil emergiu como 

campo acadêmico a partir da década de 1960, decorrente de antecedentes como:   a criação do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e do seu periódico Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), que se tornou o principal meio de debates de 

temas sobre a educação brasileira, sendo uma das pioneiras no uso do termo, contribuindo 

para difundi-lo.  

 A autora considera que a emergência da política educacional, como um campo 

específico e autônomo de investigação, surge no contexto da ciência política, tendo o ano de 

1948 como um marco. No caso brasileiro é a partir de 1930 que surgem os primeiros escritos 

especializados em políticas, administração da educação e educação comparada, com os 

trabalhos de Anísio Teixeira, Isaías Alves, José Querino Ribeiro e Antonio Carneiro Leão, 

com influência das discussões que se estabeleciam no campo educacional norte americano. 

Porém, para a autora, é em 1960 que ocorre essa consolidação: 

 

Contudo, assim como em outros países (EUA e Reino Unido), no Brasil, a 

emergência da política educacional como campo acadêmico começa a ganhar 

impulso, especialmente a partir da década de 1960. Esse marco na constituição do 

campo no Brasil está relacionado a três aspectos: 1) a criação da ANPAE em 1961; 

2) o uso mais frequente do termo política(s) educacional(is) nos títulos de teses, 

dissertações, artigos e livros; e 3) a implantação da Pós-Graduação (1965) e do 

primeiro Mestrado em Educação (PUC-Rio, 1966), momento em que a pesquisa em 

educação no Brasil é incorporada pelo campo acadêmico. Apesar de ser possível 

demarcar a emergência do campo a partir da década de 1960, um marco explícito da 

institucionalização do campo dá-se na década de 1980 com a criação do GT 5 - 

Estado e Política Educacional (1986/1987) no âmbito da ANPEd. Da década de 

1990 em diante, a institucionalização do campo expande-se a outros espaços 

acadêmicos com a criação de: disciplinas de/sobre política educacional nos 

currículos de cursos de Graduação, de linhas e grupos de pesquisa na Pós-
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Graduação, de periódicos especializados, de eventos científicos específicos e redes 

de pesquisa de política educacional. (STREMEL, 2016, p. 79) 

 

Sintetizando os documentos explorados pela autora, a constituição do campo 

acadêmico da política educacional se deu, no primeiro momento, com a necessidade de 

organização de uma educação nacional diante do processo de desenvolvimento do país, tendo 

o propósito de fornecer subsídios para as ações do Estado; o segundo momento é 

caracterizado pela institucionalização do campo acadêmico da política educacional e o 

terceiro momento pela expansão do campo acadêmico da política educacional. 

Para Stremel (2016 p. 10), entre os anos de 1940 e 1950 os estudos apresentavam uma 

preocupação maior com a expansão do ensino primário e posteriormente com a legislação 

educacional; entre as décadas de 1960 e 1970, a predominância de estudos sobre 

financiamento da educação, planejamento educacional e Ensino Superior. Na década de 1980, 

haveria destaque para as discussões sobre a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases e na 

década de 1990, questões relativas a gestão da educação. E a partir de 2000, se apresentariam 

uma diversidade de temáticas: políticas de inclusão, curriculares, qualidade da educação, entre 

outras. O que reafirmaria para a autora como os estudos sobre política educacional estão 

estreitamente relacionados ao período histórico e ao contexto social. 

 

Desse modo, as discussões sobre as políticas educacionais em cada período histórico 

acima mencionados expressam a configuração que o Estado vai assumindo na 

sociedade brasileira. Nesse sentido, a ação governamental é como uma “bússola” 

que orienta as dimensões do objeto de estudo do campo. Tal ação é fruto das 

relações que se estabelecem entre o Estado e a sociedade civil, na qual as pressões 

sociais em disputa intervêm pelas garantias de atendimento de seus interesses e das 

demandas educacionais. Reafirma-se, assim, que os objetos de estudo da política 

educacional são contextual e historicamente construídos. (STREMEL, 2016, p. 110) 

 

Para a autora, no caso brasileiro e latino-americano, trata-se de um campo em construção, 

necessitando ampliar formulações e teorizações próprias do campo, ampliando a interlocução 

com países do continente americano e europeu – afirmação corroborada por outros estudos da 

área (MAINARDES, 2018; MAINARDES e TELLO, 2016; JACOMINI e SILVA, 2019). A 

seguir poderemos observar como esses autores identificam a atual situação do campo no 

Brasil. 

 

1.2 O estado atual das pesquisas em política educacional no Brasil 

Em artigo, Barreto (2009), apresenta a fragmentação da produção na área de política 

educacional, relacionando isso ao fato de que a maior parte dos estudos provém da produção 

de teses e dissertações, que dispõem de escasso financiamento para a pesquisa, limitação do 
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tempo para a conclusão dos trabalhos e dificuldade de inserção desses trabalhos em pesquisas 

de longa duração, aliada a predileção dos orientadores pela pesquisa qualitativa, o que 

segundo a autora tem levado à multiplicação de “estudos de caso”, sendo difícil encontrar 

pesquisas com amostras estatisticamente representativas, preocupadas com a abrangência dos 

processos e os efeitos dos fenômenos. 

Para Barreto (2009), embora esses estudos possam contribuir para apresentar 

determinados aspectos das políticas educacionais, não conseguem dar atenção devida a 

questões como o seu desenho institucional, cobertura e financiamento, para entender os 

condicionantes, o modo como funcionam e os resultados a que chegam.  

A autora aponta que, até o final da primeira década dos anos 2000, ainda eram raros os 

trabalhos que procuravam sistematizar concepções educativas de determinadas correntes e 

tendências em âmbito nacional, e pesquisas que relacionam resultados e políticas de âmbito 

geral, concentrando-se as abordagens em um grande número de objetos, sem conseguir 

adensar as temáticas exploradas, amenizadas pela formação de redes de pesquisadores 

voltadas para o aprofundamento de algumas temáticas específicas, mas sem alterar o quadro 

pulverizado das pesquisas produzidas pelas Faculdades de Educação.  

Assim, para a autora “[...] essas características da produção na área a tornam 

extremamente vulnerável, uma vez que as macro decisões sobre as políticas educacionais são 

tomadas com base em referenciais que provêm, frequentemente, de outros campos do saber.” 

(BARRETO, 2009, p.496). 

Para Mainardes (2009), até aquele momento as pesquisas e publicações brasileiras 

sobre políticas educacionais, concentravam-se em dois grupos distintos:  

 

a) estudos de natureza teórica sobre questões mais amplas e abrangentes do processo 

de formulação de políticas, abrangendo discussões sobre mudanças no papel do 

Estado, rede de influências no processo de formulação de políticas, abordagens 

históricas das políticas educacionais brasileiras (geralmente vinculadas à análise do 

contexto socioeconômico e político) entre outros aspectos e b) análise e avaliação de 

programas e políticas educacionais específicas (MAINARDES, 2009, p. 6-7) 

 

 O autor apresenta alguns dos problemas que caracterizavam a pesquisa no campo da 

política educacional naquele momento: falta de explicitação dos pressupostos teóricos que 

sustentassem as análises; ausência da explicitação dos valores éticos; pesquisas realizadas 

sobre políticas educacionais específicas que enfatizavam ou supervalorizam os processos 

locais, faltando articulação com o sistema social, político e econômico mais amplo; 

observava-se a ausência das relações entre as políticas e o contexto histórico permitindo uma 
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compreensão das raízes da política; pesquisas sobre políticas em uma perspectiva crítica eram 

identificadas em poucos trabalhos. 

 

 Ao indicarmos tais problemas, não desejamos fazer generalizações ou colocar em 

julgamento as pesquisas sobre políticas que têm sido desenvolvidas. Parafraseando 

Gewirtz (2007), não seria realístico esperar que “todos aqueles que analisam 

políticas façam tudo todo o tempo” (p. 9). O que desejamos indicar é a relevância de 

se debater questões teórico-metodológicas sobre a análise de políticas, com a 

finalidade de aprofundar as discussões sobre tais questões. (MAINARDES, 2009, p. 

8-9) 

 

Quase uma década depois, em artigo de natureza teórica, Mainardes e Tello (2016), 

aprofundando as discussões sobre as questões teórico-metodológicas na análise de políticas, 

desenvolvem, com base em conceitos da teoria de Bourdieu e na fundamentação em estudos 

epistemológicos de política educacional e da metapesquisa, as seguintes categorias para 

identificar os níveis de abordagem nas pesquisas sobre políticas educacionais: descrição, 

análise e compreensão. Defendem que, 

 
O campo da política educacional na América Latina (e também em outros contextos) 

caracteriza-se por ser um campo abrangente, envolvendo estudos de natureza 

teórica, análise de políticas e programas, política e gestão educacional e escolar, 

financiamento da educação, políticas de currículo, legislação educacional, trabalho 

docente (valorização, remuneração, carreira, etc.). Ao desenvolver suas 

investigações, os pesquisadores utilizam os referenciais teóricos de forma muito 

variada. Nos relatórios de pesquisa, diferentes níveis de abstração podem ser 

identificados, os quais podem variar de estudos predominantemente descritivos a 

estudos com maior nível de complexidade e teorização (compreensão). 

(MAINARDES e TELLO, 2016, p.6) 

 

Os autores categorizam as pesquisas em três níveis de abstração: o da descrição 

(exploram eventos e contextos singulares); o da análise (identificando regularidades e lógicas 

de intervenção) e o da compreensão (identificando as estruturas e os condicionantes mais 

gerais das políticas). Com essa proposição argumentam que, na atual condição da pesquisa 

sobre política educacional na América Latina, estudos no nível de compreensão são essenciais 

para o fortalecimento do campo, permitindo avanço no conhecimento sobre política 

educacional, a compreensão de fenômenos cada vez mais complexos da realidade e servindo 

de base para outros estudos. Com essa preocupação, ambos têm se aprofundado em pesquisas 

sobre as perspectivas teórico-epistemológicas adotadas no campo da política educacional. 

No dossiê do Jornal de Políticas Educacionais, publicado pelo Núcleo de Políticas 

Educacionais e pela linha de pesquisa em Políticas Educacionais do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UFPR), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

diversos artigos compõem um quadro sobre o atual estado da pesquisa em política 
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educacional no Brasil. Destacamos aqui, os artigos de Jacomini e Silva (2019), que tratam das 

superações das lacunas teórico-metodológicas e Mendes, Perrela e Cruz (2019), que tratam 

dos objetos das pesquisas em política educacional. 

 Jacomini e Silva (2019) analisam teses e dissertações relacionadas ao estudo das 

políticas educacionais em vinte programas de pós-graduação em educação no Brasil, 

defendidas no período de 2000-2010. Das 1.283 teses e dissertações da área da Educação e do 

campo de políticas educacionais encontradas, selecionaram aquelas que indicaram em seus 

resumos que tratariam das abordagens teórico metodológicas. 

O objetivo era verificar se havia indícios de superação de lacunas em relação aos 

aspectos epistemológicos, apontadas por estudiosos da área em décadas anteriores como 

limitadores da consolidação do campo, concluindo que essa lacuna continua presente e que 

apesar do crescimento da produção acadêmica ele não se converte em diálogo entre 

pesquisadores iniciantes e experientes, com podemos ver a seguir:  

 

[...] Nesse contexto, a pesquisa revelou que a explicitação das perspectivas 

epistemológicas, articulando-as teórico e metodologicamente, não se manifestou 

como uma preocupação das teses e dissertações que integraram o escopo desta 

pesquisa. Isso sugere a permanência de problemas já indicados por pesquisadores 

consolidados da área, especialmente os que têm investido na problematização da 

produção de conhecimento, na consolidação da educação como um campo de saber e 

no diálogo necessário com os pesquisadores em formação.  

Evidenciou-se, nesse sentido, que o crescimento exponencial da produção acadêmica 

não se converte automaticamente em interação e diálogo entre os pesquisadores mais 

experientes e aqueles que estão em formação. Pelo contrário, há hiatos nos ciclos de 

produção, os quais ainda são marcados por ambivalências na relação entre a 

produção, difusão e os interesses científicos em jogo. (JACOMINI e SILVA, 2019, 

p. 19) 

 

 

  O que leva as autoras a indicarem a demanda por estudos que avancem em relação a 

essa ambivalência, superando as críticas de ordem teórico metodológica que circulam desde a 

década de 1970, para a consolidação da Educação e mais especificamente, do campo da 

política educacional, cuja atuação para a autora deve vir de forma coletiva e sistematizada e 

não como iniciativa de grupos ou instituições isoladas. 

 No periódico já mencionado, Mendes, Perrela e Cruz (2019), investigam os objetos de 

pesquisas que tratam sobre planos, programas e projetos. Em uma investigação que teve por 

base o estudo de 149 teses, de um universo de 1283 pesquisas sobre política educacional, 

produzidos de 2000 a 2010, em programas de pós-graduação no Brasil, identificaram que, 

dessas 149 pesquisas 68% analisam programas; 17%, projetos; 12%, políticas; 1%, planos e 
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2% são estudos que combinam a análise de projetos e programas. Observam também, que, na 

maior parte das pesquisas, o objeto fica delimitado à investigação de uma proposta de ação. 

 Das 149 pesquisas sistematizadas, 74% foram realizadas sobre planos, programas e 

projetos voltados à educação básica; 15% sobre ações estatais no ensino superior e, em 

algumas situações, os resumos não permitiram identificação da etapa relacionada, ou não se 

aplicava ao tipo de abordagem. 

 

A predominância de estudos sobre a educação básica, situação também identificada 

nos estudos de Souza e Kerbauy (2015), pode estar relacionada com a história 

recente das políticas educacionais, especialmente com os direitos conquistados no 

âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), pois essa lei, 

além de reconfigurar a educação básica, previu mecanismos complementares para a 

garantia do direito à educação obrigatória, mediante programas voltados ao acesso e 

à qualidade da educação, os quais são adotados como objeto de estudo em pesquisas 

nos programas de pós-graduação. (MENDES; PERRELA; CRUZ, 2019, p.12) 

 

 

As autoras relatam que das pesquisas sobre Educação Básica houve prevalência nas 

investigações sobre o Ensino Fundamental em relação ao Ensino Médio, sendo em número 

minoritário as pesquisas voltadas para a Educação Infantil. Em relação as modalidades 

predominaram os trabalhos voltados para a educação de jovens e adultos ou sobre educação 

profissional (importante destacar que as pesquisas relacionadas à educação inclusiva foram 

excluídas desse corpus e sistematizadas em um eixo específico dentro do conjunto da 

totalidade das teses produzidas entre 2000 e 2010).  

A maior parte dos estudos estava vinculado a ações promovidas pelo governo federal 

(48%), governo estadual (25%) e municipal (23%). As autoras revelam que das 149 pesquisas 

sobre planos, programas e projetos, 69% se concentram na região sudeste, 26% na região sul e 

5% na região centro-oeste, privilegiando a investigação de planos, projetos e programas 

executados na região sudeste (56%), sul (31%), centro-oeste (9%) e nordeste (4%), 

apresentando a tendência de que as pesquisas se referem a programas executados nas regiões 

onde as IES (Instituições de Ensino Superior) estão inseridas. 

Mendes, Perrela e Cruz (2019) concluíram que a política educacional pauta a agenda 

de pesquisa na Pós-Graduação e as ações do setor público tem uma repercussão direta na 

produção de conhecimento: apontando para a fragilidade da Educação Infantil como direito 

ainda não assegurado à população e que não é alvo das análises acadêmicas pela pouca 

expressividade nas políticas, assim como a educação quilombola e indígena. A concentração 

de investigações sobre ações educacionais na região Sul e Sudeste, refletem para a autoras que 

os critérios de financiamento e organização da Pós-Graduação Stricto Sensu tem levado a 
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profundas desigualdades regionais, que refletem nas escolhas dos objetos e no desenho das 

pesquisas desenvolvidas; a pulverização de ações nas esferas federal, estadual e municipal, se 

refletem na definição de delimitação dos objetos de pesquisa, criando condições favoráveis 

para a sua dispersão. 

Com base na análise dos artigos apresentados, que vão traçando um panorama da área 

da Educação e, sobretudo, do campo da política educacional, verificamos que esse é um 

campo em ascendência e consolidação (STREMEL, 2016), concentrando atualmente um 

grande número de pesquisas na área, porém apresentando grande pulverização quanto ao 

objeto e concentração em ações locais, desenvolvidas sobretudo em IES do Sul e Sudeste 

(MENDES; PERRELA; CRUZ, 2019), com impasses na questão do tratamento teórico 

metodológico dado às pesquisas de Pós-Graduação (MAINARDES, 2009; JACOMINI e 

SILVA, 2019); com concentração em pesquisas descritivas (MAINARDES e TELO, 2016), 

entre outros. 

A partir das leituras verificamos também algumas explicações sobre essas deficiências 

já enunciadas: o escasso financiamento para a pesquisa na Pós-Graduação na área da 

Educação, a limitação do tempo para a conclusão dos trabalhos, a dificuldade de inserção 

desses trabalhos em pesquisas de longa duração (BARRETO, 2009); a fragmentação das 

ações do poder público impactam diretamente as pesquisas, a existência de desigualdades 

regionais (MENDES; PERRELA;  CRUZ, 2019);  as ações isoladas de grupos ou instituições 

(JACOMINI e SILVA, 2019). Assim como detectamos possibilidades como: o fortalecimento 

de ações sistêmicas e coletivas por parte das Instituições de Pós-Graduação, o maior 

intercâmbio entre pesquisadores iniciantes e experientes (JACOMINI e SILVA, 2019) e a 

ampliação das análises a respeito das abordagens teórico-metodológicas realizadas nas 

pesquisas de Pós-Graduação (MAINARDES e TELLO, 2016; JACOMINI e SILVA, 2019). 

 

1.3 Stephen Ball e o estudo das políticas educacionais: do ciclo de políticas à teoria da 

atuação 

 

Stephen J. Ball é um sociólogo inglês, pesquisador da área de política educacional, que 

oferece a partir de seus estudos ferramentas importantes para a análise de políticas.  Em suas 

pesquisas procurar articular as relações entre o micro e o macro contexto, fazendo uso de 

diferentes referenciais teóricos, especialmente a contribuição de autores como Foucault, 

Bourdieu, Bernstein, Weber, entre outros (MAINARDES e MARCONDES, 2009). 
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Diversos pesquisadores brasileiros apontam as abordagens teóricas de Stephen Ball 

como potentes para a análise das políticas educacionais e curriculares (MAINARDES, 2006; 

BARRETO, 2009; LOPES e MACEDO, 2011a; LOPES; 2016; AVELAR, 2016; ROSA, 

2019).  Lopes (2016) afirma que:  

 

[...] Os estudos de políticas curriculares, e políticas educacionais de forma geral, 

com base nas abordagens teóricas de Ball difundidas no fim dos anos 1980, 

permanecem sendo considerados potentes, no Brasil e em outros países do mundo, 

para diferentes investigações [...] incorporam a abordagem do ciclo de políticas à 

investigação curricular, contribuindo para ampliar o entendimento de currículo e 

abrindo para outras agendas de pesquisa, particularmente aquelas dirigidas às 

conexões entre os constrangimentos estruturais e as possibilidades de agência. 

(LOPES, 2016, p. 3) 

 

Ao analisar a trajetória do pensamento e das produções de Stephen Ball, Rosa (2019) 

apresenta como, dialeticamente, vão acontecendo a ampliação e o deslocamento das temáticas 

de investigação de Ball: das micropolíticas da escola (estudos da década de 80) às macro 

políticas das reformas educacionais, que levam ao amadurecimento da abordagem do ciclo de 

políticas (publicações dos anos 1990); das reformas educacionais no contexto da globalização, 

ampliando a discussão para além das fronteiras do estado nação (primeira década dos anos 

2000) e o desenvolvimento da teoria da atuação (segunda década dos anos 2000). 

 

O que se depreende da trajetória de Stephen J. Ball ao longo de mais de três décadas 

é que ele ampliou o escopo temático de seus trabalhos, experimentou, diversificou e 

combinou diferentes técnicas de pesquisa adaptando-as às novas problemáticas e 

objetos de estudo demandadas pelo campo das políticas. No entanto, manteve no 

horizonte preocupações de sua problemática de origem: as injustiças sociais e a 

reprodução das desigualdades (de classe, de gênero, étnico-culturais, entre outras) 

através da educação. O apreço pelo trabalho empírico é outra constante em suas 

pesquisas nas quais busca investigar a imbricação de aspectos objetivos, subjetivos, 

discursivos, tanto na formulação das políticas, como na maneira como são 

encenadas ou atuadas (enacted) nas escolas. (ROSA, 2019, p.7) 

 

Mainardes (2006) ao apresentar em artigo o ciclo de políticas como um referencial 

teórico-metodológico rico para ser utilizado em pesquisas brasileiras sobre o tema, aponta 

para as seguintes questões: essa abordagem apresenta a natureza complexa da política 

educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as 

políticas no nível local, indicando a necessidade de se articularem os processos macro e micro 

na análise de políticas educacionais. 

Apresentando uma síntese do ciclo de políticas Mainardes (2006) relata que a primeira 

formulação para essa abordagem se constituía na ideia de um ciclo contínuo, composto pela 

política proposta, a política de fato e a política em uso – abordagem com a qual Ball rompe, 
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na sequência, por considerar que a linguagem apresentava uma rigidez que ele não desejava 

representar. Em Reforming Education and Changing Schools (BOWE; BALL; GOLD, 2017), 

Ball desenvolve a abordagem do ciclo de políticas, composto por três contextos principais: o 

contexto da influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Contextos 

que se inter-relacionam, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não se constituem 

de etapas lineares.7 

  O contexto de influência é onde os discursos políticos são construídos a partir da luta 

de diferentes grupos, que tentam definir as finalidades da educação e os princípios que irão 

orientar as políticas. Os atores em cena nesse contexto são os partidos políticos, o governo, o 

legislativo, os movimentos da sociedade civil, as agências nacionais e internacionais através 

de intercâmbios diversos (patrocínio de agências multilaterais com soluções baseadas nos 

interesses de mercado). Para Lopes e Macedo (2011b) os discursos produzidos nesse contexto 

são entendidos como aqueles que limitam as possiblidades de recontextualização e de 

produção de novos sentidos nas políticas. 

 O contexto da produção de textos é aquele onde os textos são produzidos para 

apresentar a política às escolas, são textos com uma linguagem menos formal e podem 

apresentar ambiguidades, incoerências e contradições.  Podem tomar várias formas: textos 

legais oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos oficiais, vídeos etc. Esses textos são resultados das disputas e acordos de 

grupos que competem para controlar as representações da política, apresentando 

ambiguidades na sua redação.  

O contexto da prática é onde a política produz os seus efeitos e consequências, no qual 

os textos são recriados e interpretados e onde podem ocorrer transformações da política 

original. Para Ball (BOWE; BALL; GOLD, 2017), as políticas não são implementadas, mas 

estão sujeitas as ações dos profissionais que atuam nas escolas, que trazem as suas histórias, 

vivências, experiências e valores e que podem rejeitar os textos, selecionar, ignorar, mal 

interpretar. Mainardes (2006) aponta que em textos posteriores Ball aprofunda melhor a 

distinção entre política como texto e como discurso. Para Lopes e Macedo (2011b),  

 
De forma articulada a esse modelo analítico, Ball analisa a política simultaneamente 

como texto e como discurso. Com a dimensão textual da política, Ball pretende 

salientar o fato de que todo texto – incluídos os documentos políticos – é aberto a 

múltiplas interpretações, pois novos sentidos podem ser agregados aos diferentes 

conceitos. Pela dimensão discursiva, no entanto, Ball procura destacar que não se lê 

                                                 
7 Para aprofundamento no ciclo de políticas consultar (Bowe; Ball; Gold, 1992; Mainardes, 2006; Lopes e 

Macedo, 2011a) 
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qualquer coisa em qualquer texto. Certos discursos nos fazem pensar e agir de forma 

diferente, limitando nossas respostas a mudanças e nossas possibilidades de recriar 

os textos (LOPES e MACEDO, 2011b, p. 248) 

 

Mainardes (2006) indica que, posteriormente, Ball expande o ciclo de políticas 

acrescentando outros dois contextos: o contexto dos resultados (efeitos) e o contexto da 

estratégia política. Entretanto Ball “tem indicado que o contexto dos resultados/efeitos é uma 

extensão do contexto da prática, e o contexto da estratégia/ação política pertence ao contexto 

de influência” (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 158). 

 Aprimorando o Ciclo de Políticas, Ball, Maguire e Braun (2016) desenvolvem a 

Teoria da Atuação de Políticas, a partir de um estudo empírico com quatro escolas inglesas, 

durante dois anos. Os autores reafirmam a rejeição ao binarismo entre a política e a prática, 

que para eles é reafirmado com o conceito de implementação de políticas, remetendo à falsa 

ideia de que há um caminho linear entre a produção das políticas e o contexto da prática. Mas 

para Ball os profissionais do contexto da prática também fazem política e encenam os textos 

das mais diferentes maneiras, em um processo que envolve interpretação e criatividade. 

 

[...] queremos “transformar” a política em um processo, tão diverso e repetidamente 

contestado e/ou sujeito a diferentes “interpretações” conforme é encenado (colocado 

em cena, em atuação) (ao invés de implementado) de maneiras originais e criativas 

dentro de instituições e das salas de aula [...], mas de maneiras que são limitadas 

pelas possibilidades do discurso. [...] A política é feita pelos e para os professores; 

eles são atores e sujeitos, sujeitos e objetos de política. A política é escrita em 

corpos e produz posições específicas dos sujeitos particulares (BALL; MAGUIRE; 

BRAUN, 2016, p. 13)  

 

Para os autores a atuação das políticas é mediada pelo contexto situado (a história da 

escola, a sua localidade), pelas culturas profissionais (valores, compromissos, experiências 

dos professores), pelos contextos materiais (funcionários, estrutura, recursos) e pelos 

contextos externos (apoio das autoridades, pressões, expectativas). Levando em consideração 

essa multiplicidade de fatores os atores realizam um processo de interpretação e tradução das 

políticas, colocando os textos em ação. 

Essa retrospectiva, fundamentada em pesquisa bibliográfica, apresentou, de forma 

breve, a constituição do campo da política educacional no Brasil e o estado atual das 

pesquisas na área. Problematizou ainda a abordagem do ciclo de políticas como uma 

ferramenta potente para a análise da política educacional brasileira, situando os referenciais 

para essa pesquisa. No próximo capítulo apresenta-se um breve histórico da Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo, descrevendo sua gênese, estruturação e consolidação, ou seja, as 

bases para as políticas estudadas nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO II – BREVE HISTÓRICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

 

Este capítulo foi estruturado com base em pesquisa bibliográfica e na análise 

documental de publicações do Diário Oficial do Município, com o objetivo de apresentar, de 

forma breve, o percurso da RME-SP desde 1935 a 2004, período que antecede as políticas 

educacionais investigadas. Antes, traremos um panorama do processo educacional brasileiro 

no qual o município estava inserido. 

 

2.1 – As primeiras décadas do século XX 

 

Durante a Primeira República podemos observar as bases para o que se viria a 

denominar de entusiasmo pedagógico, quando, na década de 1920, temos um intenso debate 

acerca da importância da escolarização para a modernização do país que iniciava o seu 

processo de industrialização. A educação passa a ser vista, por diversas instituições, como a 

alavanca capaz de transportar a nação brasileira para um outro patamar, como define Nagle 

(2009) 

O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que tão bem caracterizam a 

década de 1920, começaram por ser no decênio anterior, uma atitude que se 

desenvolveu nas correntes de ideias e movimentos político-sociais e que consistia 

em atribuir importância cada vez maior ao tema da instrução, em seus diversos 

níveis e tipos. É essa inclusão sistemática dos assuntos educacionais nos programas 

de diferentes organizações que dará origem aquilo que, na década de 1920, foi sendo 

denominado de entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico. Ao atribuírem 

importância ao processo de escolarização, prepararam o terreno para que 

determinados intelectuais e “educadores” – principalmente os “educadores 

profissionais” que aparecem nos anos 1920 – transformassem um programa mais 

amplo de ação social num restrito programa de formação, no qual a escolarização 

era concebida como a mais eficaz alavanca da história brasileira. (NAGLE, 2009, p. 

117) 

 

Entretanto, do ponto de vista de diferentes autores, apesar de ter a educação na 

centralidade do discurso, a estrutura educacional era extremamente incipiente e a carência de 

um maior aporte nos investimentos continuou nas décadas seguintes, quando se viu uma 

expansão quantitativa, oriunda de uma pressão popular, mas não qualitativa. Romanelli 

(2014) defende a ideia de que a partir de 1930, cresceu a defasagem entre educação e 

desenvolvimento no Brasil. Para a autora o crescimento da demanda efetiva 

 

Acabou por pressionar o sistema educacional existente, que sofreu, a partir de então, 

uma expansão jamais vista antes. Além disso, parece-nos que ficou mais ou menos 

claro que essa expansão, todavia, sofreu deficiências profundas. Quantitativamente 
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falando, a expansão existiu, mas foi contida pela inelasticidade da oferta, pelo baixo 

rendimento do sistema escolar e por seu acentuado aspecto de discriminação social. 

Qualitativamente, essa expansão sofreu deficiências de caráter estrutural, porque 

tanto em relação à demanda quanto em relação à oferta ela se processou em direção 

oposta àquela exigida pelo desenvolvimento brasileiro. (ROMANELLI, 2014, p. 

128) 

 

 

No que se refere à educação, no Governo Provisório de Vargas, fase que vai de 1930 a 

1937, temos as reformas empreendidas por Francisco Campos, com leis dispondo sobre: a 

criação do Conselho Nacional de Educação, o Ensino Superior, a organização do Ensino 

Secundário, o ensino religioso como matéria facultativa e a organização do ensino comercial. 

Havia também uma disputa sobre o modelo pedagógico a ser adotado, no qual entravam em 

embate os chamados pioneiros da educação nova e os conservadores (sobretudo 

representados por expoentes da Igreja Católica).  Para Shiroma; Moraes e Evangelista (2007) 

o governo Vargas conduziu esses debates tentando acomodar os interesses divergentes e na 

Constituição de 1934 

 

Alcançou-se, por um lado, a aprovação de ensino primário obrigatório, gratuito e 

universal, da ampliação da competência da União, por meio do Conselho Nacional 

de Educação – resguardada a autonomia dos estados e municípios – para “adaptar” 

as determinações federais às condições locais.  A Constituinte atribuiu ao Conselho 

a tarefa de elaborar um Plano Nacional de Educação e de garantir os recursos para o 

sistema educativo. O grupo católico, por outro, viu atendidas as suas reivindicações 

quanto ao ensino religioso nas escolas, à manutenção da liberdade de ensino, ao 

reconhecimento de estabelecimentos particulares e à isenção de impostos de 

estabelecimentos privados de ensino tidos como idôneos, bem como do papel 

desempenhado pela família na educação. (SHIROMA, MORAES; EVANGELISTA, 

2007, p. 22) 

 

Para Romanelli (2014), no entanto, ao analisar a legislação educacional produzida 

nesse período, na disputa entre as correntes conservadoras e as correntes progressistas no 

legislativo federal e estadual, as vitórias dos primeiros foram mais constantes, colocando o 

controle do destino da educação nas mãos desses grupos. Para ela esse controle foi exercido 

de duas formas, na contenção da expansão do ensino em limites mais baixos do que 

reivindicados socialmente, através de leis que selecionavam e discriminavam e com uma 

estrutura de ensino que representava os valores oligárquicos, especialmente no secundário e 

superior.  Para Romanelli (2014, p. 198) “a manutenção do atraso da escola em relação à 

ordem econômica e à ordem social, longe de ser uma contradição de fato, era uma decorrência 

da forma como se organizava o poder e, portanto, servia aos interesses dos grupos nele mais 

notavelmente representados”. 
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A Constituição Brasileira de 1934 (BRASIL, 1934), dos artigos 148 a 158, dedica-se à 

educação e à cultura. Afirma a educação como um direito de todos, devendo ser ministrada 

pela família e pelo Poder Público, a liberdade de cátedra, o ensino religioso facultativo, a 

fixação do Plano Nacional de Educação, a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, 

extensivo aos demais segmentos, os exames de seleção nos estabelecimentos de ensino. 

Estipula também as competências da União, dos Estados e dos Municípios: aos Estados 

caberia a organização e manutenção dos sistemas educativos de cada território e a constituição 

do Conselho Estadual de Educação, além da aplicação de vinte por cento das receitas no 

sistema educativo;  à União e os Municípios deveriam contribuir com pelo menos dez por 

cento das receitas; todos deveriam constituir “fundos especiais” a partir da sobra de dotações 

orçamentárias, questão essencial dessa legislação pois determina como serão custeados os 

sistemas de ensino. Estabelece também a exigência dos Concursos Públicos para provimento 

dos cargos da Educação, ainda que determinasse que pudessem ser contratados profissionais 

em caráter provisório. 

 Já sob vigência do Estado Novo, a Constituição de 1937 (BRASIL, 1937) que vigora 

até 1946, apresenta do artigo 128 ao 143 os ideais da educação desse período autoritário, 

reduzindo, e muito, o proposto pela Constituição anterior: estabelece a liberdade da iniciativa 

privada, dá destaque ao ensino profissional para a classe trabalhadora, sendo dever do Estado 

e das indústrias oportunizá-lo; estabelece o ensino primário gratuito, sem mencionar a 

obrigatoriedade; estabelece o ensino religioso como matéria ordinária das escolas primárias e 

dos demais níveis de ensino; institui a obrigatoriedade da educação física, do ensino cívico e 

de trabalhos manuais. Para Shiroma; Moraes e Evangelista  

 

A implantação do Estado Novo, em 1937, definiu o papel da educação no projeto de 

nacionalidade que o Estado esperava construir. A nova Constituição dedicou bem 

menos espaço à educação que a anterior, mas o suficiente para incluí-la em seu 

quadro estratégico com vistas a equacionar a “questão social” e combater a 

subversão ideológica. Não foram causais os discursos e as referências a um ensino 

específico para as classes menos favorecidas, o pré-vocacional e o profissional. Tal 

ensino era considerado o primeiro dever do Estado, a ser cumprido com a 

colaboração das indústrias e sindicatos econômicos – o que fazia da escola, 

oficialmente, um dos locais da discriminação social. Nem, tampouco, o assento 

sobre a obrigatoriedade da educação física e do ensino cívico, mecanismos de 

disciplina e controle corporal e ideológico. (SHIROMA, MORAES e 

EVANGELISTA, 2007, p. 22) 

 

 

Entre 1942 e 1946, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública e Raul 

Leitão da Cunha, que substitui o ministério a partir de 1945, instituem uma série de reformas 
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educacionais, a partir de diversos decretos, as chamadas Leis Orgânicas do Ensino 

(SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2007), que tratavam sobre: o ensino industrial, 

criação do SENAI e do SENAC, ensino secundário, ensino comercial, ensino primário e 

normal e ensino agrícola.  

Em 1945 tem fim o Estado Novo e já no governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1946, é 

promulgada uma nova Constituição, de caráter liberal, pensando a educação em novas bases. 

Os anos que se seguiram foram de debates intensos no campo educacional, terminando com 

vitória do campo conservador na escrita da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961.  

 

A carta de 1946 defendia a liberdade e a educação dos brasileiros. Esta era 

assegurada como direito de todos, e os poderes públicos foram obrigados a garantir 

na forma da lei, a educação em todos os níveis, juntamente com a iniciativa privada. 

Foi dentro desse espírito que o então ministro da Educação, Clemente Mariano, 

nomeou uma comissão de especialistas – presidida por Lourenço Filho – com o 

objetivo de estudar e propor uma reforma geral da educação nacional. Em 1948, 

apresentado por mensagem presidencial, o resultado dessa proposta foi enviado ao 

Congresso Nacional. Iniciou-se, então, um longo e intenso debate e luta ideológica 

sobre os rumos da educação brasileira, que iria persistir até 1961, quando foi 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024, de 20 de 

dezembro daquele ano, com a vitória dos conservadores e privatistas e sérios 

prejuízos quanto à distribuição de recursos públicos e à ampliação das oportunidades 

educacionais. (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2007, p. 25) 

 

 Como vimos até aqui, nas primeiras seis décadas do século XX, apesar de a educação 

estar no centro do debate nacional, sendo vista como alavanca para o progresso e elemento 

constituidor da nação, a expansão quantitativa do ensino primário e posteriormente do 

secundário, foi instituída em bases excludentes, pela falta de estrutura de muitas escolas, a 

exclusão que ocorria dentro delas e sobretudo pelos exames de admissão para o secundário. A 

história da educação municipal acompanha esses passos. 

 

2.2 Primeira fase da Educação Municipal Paulistana 

 

Na linha do tempo encontrada no Memorial da Educação Municipal8, temos a 

informação de que as primeiras experiências educacionais da cidade de São Paulo são as 

escolas noturnas para trabalhadores, entre 1891 e 1892, com duração de três semestres. A 

busca de informações sobre o tema levou a um artigo no Informativo nº 40 do Arquivo 

Histórico Municipal (ANDREOTTI, 2008), que apresenta algumas das fontes que podem ser 

                                                 
8 A Linha do tempo pode ser encontrada em http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/38677.pdf, 

último acesso em 07 de janeiro de 2020. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/38677.pdf
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exploradas sobre a temática, entre elas os livros de matrículas que fazem parte do acervo do 

AHM e as Atas da Câmara Municipal. 

 

[...] em um levantamento sobre Instrução Pública no AHM, foram encontrados 

alguns volumes e documentos soltos sobre quatro escolas noturnas para 

trabalhadores no século XIX. Criadas pelos intendentes Lamartine Delamare e 

Manoel José Ferreira, a cargo do município, funcionaram entre 1891 e 1892 [...] 

Pela legislação assinalada nas Atas, as escolas noturnas para trabalhadores foram 

denominadas conforme a sua localização na cidade: Escola Municipal do Arouche, 

da Sé, do Braz e da Luz. [...] Boa parte dos alunos são crianças e jovens, mas há 

também adultos, variando as idades entre 7 e 48 anos [...]. (ANDREOTTI, 2018, s/p) 

 

O informativo ressalta ainda que o acervo tem diversos outros documentos de questões 

relacionadas à educação no município de São Paulo, desde meados do século XIX, que ainda 

não se transformaram em fontes de pesquisa como: relação de matrículas da Escola Nacional 

de Primeiras Letras da Imperial Cidade de São Paulo, de 1945; relatórios sobre o Ensino 

Mútuo, entre outros. 

Entretanto, as primeiras experiências consolidadas na cidade de São Paulo foram 

mesmo os Parques Infantis. Na rede estadual, já eram previstas as instalações de Escolas 

Maternais para atender às mulheres trabalhadoras, desde 1920, como nos mostra Kuhlmann Jr 

(2000) 

 

No estado de São Paulo, desde dezembro de 1920, a legislação previa a instalação de 

Escolas Maternais, com a finalidade de prestar cuidados aos filhos de operários, 

preferencialmente junto às fábricas que oferecessem local e alimento para as 

crianças. As poucas empresas que se propunham a atender os filhos de suas 

trabalhadoras o faziam desde o berçário, ocupando-se também da instalação de 

creches. Em 1925, cria-se o cargo de inspetor para escolas maternais e creches, 

ocupado por Joanna Grassi Fagundes, que havia sido professora jardineira e depois 

diretora do Jardim da Infância Caetano de Campos. (KUHLMANN JR, 2000, p. 08) 

 

 

Mas na cidade de São Paulo, os Parques Infantis são instituídos com a criação do 

Serviço Municipal de Jogos e Recreios para crianças, instituído pelo Ato 767, de 9 de janeiro 

de 1935 (SÃO PAULO, 1935a), com a justificativa de que as atividades lúdicas exerciam uma 

função importante no processo educativo e social, contribuíam para a educação higiênica e 

social das crianças e resgatavam o seu espaço de diversão ao ar livre, cerceado pelo processo 

de industrialização, além de resgatá-las da convivência em bairro pobres que  para os autores 

da legislação poderiam ser considerados “um meio poderoso de derivar as crianças de fócos 

de máus hábitos, vícios e criminalidade para ambientes saudáveis e attrahentes, reservados 

aos seus divertimentos e exercícios, sob o controle dos poderes públicos.” (SÃO PAULO, 

1935a). 



47 

 

 

 

Segundo a mesma publicação, os parques de jogos infantis deveriam ser instalados 

próximos a bairros operários, com terrenos reservados pelo município para esse fim. É criada 

uma Comissão Municipal de Recreio, com membros a serem nomeados pelo prefeito, com 

atuação de quatro anos.  Em fevereiro do mesmo ano, o nome é alterado para Serviço 

Municipal de Parques Infantis (SÃO PAULO, 1935b). Fischmann (1988) destaca que os 

parques infantis estavam assentados sob o trinômio “educar-assistir-recrear” 

 

É importante, ainda, considerar a questão dos objetivos dos Parques Infantis. 

Voltados, principalmente, para o trinômio “educar-assistir-recrear”, os Parques 

Infantis já contavam com assistência médica, odontológica e alimentar às crianças. 

Vislumbrava-se, porém, não só a dimensão educacional dos Parques, mais ligada a 

seus frequentadores, mas também a dimensão sócio-cultural; destacava-se, aí, a 

importância da realização de pesquisas, observando-se a criança em atividades 

livres, e apreendendo, nos brinquedos infantis, elementos de folclore e etnologia; 

quanto à criança, em si, deveria ser estudada, “sob o ponto de vista biológico, 

psíquico e social.” (FISCHMANN, 1988, p. 116-117) 

 

Em maio do mesmo ano, a partir do Ato 861, (SÃO PAULO, 1935c) é criado e 

organizado o Departamento de Cultura e de Recreação9, que passa a contar com quatro 

divisões: Divisão de Expansão Cultural, Divisão de Bibliotecas, Divisão de Educação e de 

Recreios (onde ficam subordinados os Parques Infantis) e Divisão de Documentos Históricos 

e Social. Os instrutores dos parques infantis seriam nomeados entre professores diplomados 

por Escola Normal do Estado, com curso de educadores sanitários ou com especialização pré-

primária, com exercício de um ano, até que fosse realizado concurso público.  

 

Uma nova instituição, o parque infantil, começa a se estruturar no município de São 

Paulo, vinculada ao recém-criado Departamento de Cultura (DC) com a nomeação 

de Mário de Andrade para a sua direção, em 1935, nela permanecendo até 1938, e de 

Nicanor Miranda para a chefia da Divisão de Educação e Recreio, cargo que exerce 

até 1945. Com a criação do DC, o parque infantil é regulamentado e inicia sua 

expansão, refreada em 1940, na gestão de Prestes Maia. Uma característica distinta 

da instituição era a sua proposta de receber no mesmo espaço as crianças de 3 ou 4 a 

6 anos e as de 7 a 12, fora do horário escolar. (KUHLMANN JR, 2000, p.9) 

 

Na década seguinte, novas secretarias são criadas no Município de São Paulo, a partir 

do Decreto-Lei 333 de 27 de dezembro de 1945 (São Paulo, 1945). A antiga estrutura 

administrativa já não correspondia às novas necessidades da cidade que se expandia e se 

tornava mais complexa. O Departamento de Cultura e recreação é então transformado na 

Secretaria de Cultura e Higiene. 

                                                 
9 As publicações do município anteriores a 1975 são encontradas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, cujo 

endereço eletrônico é https://www.imprensaoficial.com.br. 
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Nesse mesmo período, em 1945, tem início a expansão da rede primária no município 

de São Paulo, acelerada em meados da década de 1950, mas ainda assim insuficiente para 

atender as matrículas, recorrendo o poder público a ações emergenciais, para garantir a 

ampliação das vagas, que são afetadas desde o início por uma falta de planejamento, 

dificultando a oferta regular de atendimento e a qualidade da instrução primária e 

posteriormente secundária no município (FISCHMANN, 1988; SPOSITO, 2002). 

Para a construção dessas escolas, são instituídos três convênios escolares entre Estado 

e Prefeitura, o primeiro em setembro de 1943, o segundo em 1949, e o terceiro em 1954 (não 

ratificado pela Câmara Municipal), pelos quais cabia ao Município a construção das escolas e 

ao Estado a criação e instalação das classes e escolas, nomeando os professores, não 

desobrigando o Estado a também construir novas unidades escolares (FISCHIMANN, 1988; 

SPOSITO, 2002; CALDEIRA, 2005; ABREU, 2007). 

Em 1947, por meio do decreto-lei 430, de 08 de julho de 1947 (SÃO PAULO, 1947) a 

então Secretaria de Cultura e Higiene, é dividida em duas novas secretarias: Secretaria de 

Higiene e Secretaria de Educação e Cultura.  

Em 1948 é criada uma Comissão Executiva para estabelecer um diagnóstico das 

necessidades relativas à educação na Capital e oferecer estudos para a renovação do 

Convênio.  Em 1949 é estabelecido o 2º convênio, elevando para 71 o número de grupos 

escolares instalados em prédios próprios em 1953, ainda assim insuficientes para atender a 

população em idade escolar, optando-se no início da década de 1950, pela construção de 

galpões de madeira, considerada uma resposta mais rápida para o atendimento da demanda, 

sobretudo na periferia da cidade. 

 

Os prédios construídos por essa época apresentavam excelente qualidade 

arquitetônica, ressaltando-se os estudos empreendidos no sentido de adequar as 

construções escolares às necessidades pedagógicas. Paulatinamente, porém, o 

crescimento descontrolado da população paulistana, levava a medidas consideradas 

de “emergência” e que, no entanto, se tornariam comuns – galpões de madeira, 

construídos em pátios de escolas já em funcionamento, em terrenos cedidos por 

particulares por determinado prazo, em áreas estaduais ou municipais. 

(FISCHMANN, 1988, p. 125) 

 

 

O terceiro convênio é estabelecido em 1954, não sendo ratificado pela Câmara 

Municipal e interrompendo as construções. Em 1956 o Estado cria classes de emergência e 

escolas na periferia que passam a funcionar com quatro períodos diários de aulas, com 

duração de duas horas e vinte minutos. (FISCHMANN, 1988; SPOSITO, 2002; CALDEIRA, 
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2005; ABREU, 2007). O embate entre o Município e o Estado dificultou um melhor 

planejamento. Esses embates são tratados por FISCHMANN (1988) 

 

Ora, na medida em que a nomeação de professores era da alçada do poder estadual, 

obviamente era este que colhia os dividendos políticos. Assim, a cada ano eleitoral 

acendia-se a discussão acerca da propriedade dos Convênios Escolares, da 

honestidade na aplicação dos seus recursos financeiros, etc.  

Há que se destacar que essas discussões travavam-se entre os representantes do 

poder legislativo municipal e os do poder executivo, uma vez que os prefeitos eram 

nomeados pelos governadores. 

Foi exatamente o estabelecimento de eleições diretas para prefeito que modificou o 

âmbito dessas discussões, passando a disputa a ser intra-poderes, ou seja, o embate 

se dava entre governador e prefeito, por ligarem-se a diferentes partidos políticos, e 

entre vereadores, por serem partidários deste ou daquele. (FISCHMANN, 1988, p. 

125-126) 

 

2.3 1956: a independência educacional do Município em relação ao Estado 

Em 1956 a prefeitura inicia atividade independente de oferta da escolaridade elementar 

à população do município. Como já apresentamos na seção anterior eram inúmeras as 

divergências existentes entre Estado e Município. A criação da rede municipal se dá por meio 

do Decreto: 3070 de fevereiro de 1956 (SÃO PAULO, 1956a). 

 

Artigo 1º - fica a Secretaria de Educação e Cultura autorizada a instalar em prédios 

de propriedade da prefeitura, unidade de ensino primário – grupos escolares – 

atendidas as exigências legais aplicáveis à espécie, em qualquer zona do Município, 

de modo a, supletivamente ao Estado, proporcionar atendimento completo às 

necessidades da população no que se refere à alfabetização da criança. (São Paulo, 

1956a) 

 

O Decreto 3.185, de 02 de agosto de 1956 (SÃO PAULO, 1956b) regulamenta o 

artigo 22, do Decreto Lei 430, (SÃO PAULO, 1947) que já previa que era de competência da 

Secretaria de Educação e Cultura “a) superintender e orientar a educação de crianças e 

adolescentes, até os 21 (vinte e um) anos; b) difundir o ensino primário, vocacional e 

profissional”, entre outros.  

As justificativas apresentadas para que o Município de São Paulo assumisse a sua 

própria rede de Ensino Primário, independente do Estado, estão no preâmbulo do Decreto 

(SÃO PAULO, 1956b): a aplicação de parte da renda dos impostos dos municípios no ensino, 

como determinava o artigo 169 da Constituição Federal de 1946 (Brasil, 1946); o fato de São 

Paulo ser, segundo o Decreto a única exceção do país a não cumprir essa determinação; que 

São Paulo tinha os recursos suficientes para organizar um sistema primário e que esse 

compromisso já estava assinalado no Decreto Lei 430 de 1947. Faz parte do preâmbulo ainda 
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a crítica à atuação do Estado em relação à organização do sistema de ensino primário na 

Capital, informando que o Estado deixava a desejar, oferecendo um atendimento reduzido a 

três horas diárias de aula, tempo que transformaria a escola “num simulacro de escola, com 

que nós procuramos enganar a nós mesmos e satisfazer à nossa vaidade estatística”. (SÃO 

PAULO, 1956 b). 

Segundo Sposito (2002, p. 39), Estado e Município tentaram estabelecer outros 

acordos, criando comissões com representantes de ambos os poderes, mas as divergências só 

aumentavam e as novas unidades foram estabelecidas sem critérios pré-estabelecidos 

“multiplicava-se a criação de classes, estaduais e municipais, em locais próximos, em outros 

a ausência da iniciativa oficial era absoluta.” (SPOSITO, 2002, p. 39). 

Apenas no ano de 1956 centenas de escolas municipais de ensino primário são criadas 

em todas as regiões da cidade de São Paulo (e inclusive de Osasco, que ainda pertencia ao 

Município), como podemos observar pelos Decretos 3206 (São Paulo, 1956c), Decreto 3221 

(São Paulo, 1956d), de agosto de 1956 e diversos outros no mesmo ano.  Entre os principais 

problemas desse primeiro momento estavam as instalações precárias e a admissão de 

professores, como relata Fischmann (1998). 

 

Já a questão da instalação de classes, conjugada à admissão de professores, levou a 

situações em que praticamente se comercializavam as nomeações: se o professor 

conseguisse listar 40 alunos e obter local para as aulas, seria admitido. Como 

resultado imediato, houve quem pagasse aluguel de, por exemplo, uma garagem, 

para servir como sala de aula; ou, ainda, as questões que se levantavam, à época, 

acerca da matrícula de crianças com menos de sete anos. (FISCHMANN, 1988, p. 

128) 

 

Em junho de 1959 é criado, através da LEI 5.607 (SÃO PAULO, 1959), dentro da 

Secretaria de Educação e Cultura, o Departamento do Ensino Primário. Constituía o 

Departamento a Divisão Pedagógica, a Divisão Administrativa, quatro regiões escolares e a 

Seção de Instituições Auxiliares da Escola. As regiões escolares eram por sua vez formadas 

por: um chefe de região, inspeção escolar, escolas agrupadas, escolas reunidas, escolas 

isoladas, cursos complementares e cursos supletivos. 

 As unidades escolares eram assim definidas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 8 da Lei 

5607: 

§ 1º - as Escolas Isoladas serão unidades de penetração, destinadas a atender às 

necessidades imediatas de núcleos menos densos da população; 

§ 2º - As Escolas Reunidas municipais serão unidades com 4 (quatro) a 7 (sete) 

classes, funcionando no mesmo prédio. 

§ 3º - As Escolas Agrupadas serão unidades com 8 (oito) a 24 (vinte e quatro) 

classes. 
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Apenas as escolas reunidas contavam com um professor responsável, que continuava 

com a regência de uma sala, e recebia um adicional, tendo novas incumbências e devendo 

trabalhar pelo menos uma hora diária a mais. As escolas agrupadas seriam dirigidas por um 

diretor, podendo haver um auxiliar, quando houvesse mais do que 14 classes. A lei discorre 

ainda sobre a estrutura a ser normatizada por ato do executivo, faltas, abonos, designações, 

entre outros assuntos. Fischmann mostra como a criação do Departamento de Ensino 

Primário, revelou-se em um espaço de grandes disputas por cargos e de influência política. 

 

Tal vitória (da Criação do Departamento de Ensino Primário) deveria ser, então, 

politicamente saboreada, o que não ocorreu; poder-se-ia, mais, falar em dilacerações 

internas. Em nossas entrevistas, as pessoas que estão ligadas à Rede Municipal de 

Ensino desde aquela época, narraram os embates que se deram como fruto da luta 

pela conquista de cargos, e, principalmente, de sua efetivação. Parece que estratégias 

ardilosas foram empreendidas, no sentido de evitar que determinada pessoa 

ocupasse determinado cargo exatamente no dia em que ocorreriam as efetivações. 

De outra parte, por meio das “Chefias de região”, criam-se não apenas áreas 

administrativas, mas área de poder pessoal, de influência que logo seria capitalizada 

por algum político ligado a partido. (FISCHMANN, 1988, p. 134) 

 

Apesar das disputas entre Estado e Prefeitura, dos embates internos na construção da 

Rede Municipal, da construção precária de equipamentos escolares, em 1961 o número de 

matrículas no município de São Paulo expandiu-se rapidamente e apenas 10% da população 

em idade de escolarização ainda não era atendida, mas principalmente pelas dificuldades 

sociais apresentadas pela população que acabava muitas vezes abandonando a escola 

(SPOSITO, 2002, p. 39-40). Mas, ainda em 1960, grande parte do atendimento ocorria em 

galpões de madeira e em quatro turnos diários. Para a autora “essas medidas de emergência, 

reiteradamente utilizadas, continuaram a comprometer, nessa década e nas seguintes, a 

qualidade da educação oferecida pelo poder Público à população da cidade de São Paulo” 

(SPOSITO, 2002, p. 41). 

 

2.4 A expansão do ensino secundário na cidade de São Paulo 

Segundo Romanelli (1995, p. 134) a “reforma do ensino secundário foi proposta, 

primeiramente, através do Decreto 19.890, de 18 de abril de 1931, e depois consolidada pelo 

Decreto 21. 241 de 4 de abril de 1932”, antes dessa legislação existiam preparatórios e 

exames parcelados para o ensino superior.  

 

Por esse motivo, a Reforma Francisco Campos teve o mérito de dar organicidade ao 

ensino secundário, estabelecendo definitivamente, o currículo seriado, a frequência 
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obrigatória, dois ciclos, um fundamental e outro complementar, e a exigência de 

habilitação neles para o ingresso superior. 

[..] Estabeleceu normas para a admissão do corpo docente e seu registro junto ao 

Ministério da Educação e Saúde Pública. Estabeleceu também as normas para a 

realização da inspeção federal, criou a carreira de inspetor e organizou a estrutura do 

sistema de inspeção e equiparação de escolas. 

Pela reforma, o curso secundário ficou dividido em dois ciclos: um fundamental, de 

5 anos, e outro complementar, de 2 anos. O primeiro tornou-se obrigatório para o 

ingresso em qualquer escola superior e o segundo, em determinadas escolas. Além 

disso, para esse ciclo complementar, foi estabelecida uma subdivisão que 

compreendia um certo grau de especialização, conforme se tratasse de curso 

preparatório para ingresso nas faculdades de Direito, Ciências Médicas e Engenharia 

(ROMANELLI, 2014, p. 136-137) 

 

Entretanto, a autora assinala o caráter seletivo do ensino secundário formado por um 

currículo enciclopédico e por um sistema rígido de avaliação dentro de cada ciclo e de um 

ciclo para o outro, o que acaba deixando muita gente de fora. A Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, Decreto-lei 4.244, de 9 de abril de 1942 (Brasil, 1942) mudou a estrutura desse 

curso desmembrando-o em dois ciclos: o primeiro, ginasial, com duração de 4 anos e o 

segundo, clássico ou científico, com a duração de 3 anos. Diante disso “a lei nada mais fazia 

do que acentuar a velha tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e 

aristocrático” (ROMANELLI, 2014, p. 161) 

No Estado de São Paulo, somente após 1945 tem início o processo de expansão do 

acesso ao curso ginasial, da escola secundária pública, atingindo um número considerável 

apenas no final da década de 1950. Particularmente, em relação ao curso ginasial, na capital, 

duas medidas possibilitaram ao Estado a disseminação dos cursos ginasiais, inexistentes até 

1945: os cursos noturnos e as secções. (SPOSITO, 2002, p. 41) 

Na cidade de São Paulo, essa expansão, como esclarece Sposito (2002) se deu no final 

da década de 1950, novamente de forma bastante improvisada, havendo reclamações de todas 

as ordens: os locais de instalação desses cursos, com ruas pouco iluminadas, sem calçamento; 

o horário para o estudo de crianças e jovens; os prédios improvisados que não atendiam aos 

mínimos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação, entre outros.  

 

2.5 As décadas de 1960 a 1980 e a estruturação do sistema educacional 

 

Em 1967, com a Lei 7037 de 13 de junho de 1967 (SÃO PAULO, 1967), são criados, 

no Município, os Departamentos Municipal de Ensino e de Assistência Escolar. Entre as 

competências desse último estava oferecer assistência médico-odontológica e alimentar às 

crianças e aos adolescentes das unidades escolares e educativo-assistenciais, com a criação 

das divisões de assistência médica, odontológica e nutricional. É por meio dessa lei também 
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que é instituído o dia 15, como dia do professor e feriado escolar no município. A 

preocupação com a saúde e a alimentação das crianças esteve presente nas discussões da Rede 

Municipal desde os primórdios, mas tal perspectiva não confrontava as desigualdades sociais 

existentes, como afirma Fischmann (1988) 

 

Nesse sentido, é importante observar que o contexto de pobreza que cerca grande 

parte da população atendida pelas Escolas Municipais, tem sido um fator a ser 

ponderado desde os primórdios da Secretaria Municipal de Educação, ainda em seu 

tempo de “Departamento de Cultura”, em sua “Divisão de Educação e Recreio”. 

Qual tem sido, porém, o enfoque? Podemos dizer que há um Departamento voltado 

exclusivamente para “tratar” da pobreza dos alunos, pelo menos no que se refere às 

questões de saúde. Sem dúvida esse atendimento é de grande importância e tem sido 

recebido pela população como um benefício. Contudo, não pode deixar de, ao 

mesmo tempo, por às claras um sistema econômico discricionário, em que é 

necessário oferecer alimentação antes das aulas – a merenda inicial – para que o 

aluno tenha condições de assistir às aulas sem fome. (FISCHMANN, 1988, p. 140) 

 

Com base na análise da Revista da Escola Municipal, periódico que teve edições entre 

os anos de 1968 a 1985, Godoy (2013) apresenta algumas constatações sobre a Rede 

Municipal de Ensino nesse período. Para o autor apesar da emancipação do Município em 

relação ao Estado em 1956, a organização do Sistema Municipal de Educação era ainda 

bastante incipiente até 1968, não havendo impressos que circulassem as concepções de ensino 

dessa rede que se formava “Somente o Diário Oficial do Município institucionalizava 

decretos, leis e pareceres. Não existia um modelo a ser seguido, tampouco a ser transgredido.” 

(GODOY, 2013, p. 103) 

Para o autor a criação da revista é entendida como um momento de amadurecimento 

da Rede Municipal de Ensino. Segundo Godoy (2013), a primeira fase da revista (1968-1969), 

pode ser considerada um período de experimentação, com a tentativa de construir uma rede de 

ensino primário, mais coesa e uniforme, centrada em questões pedagógicas.   

Relacionando as questões apontadas por Godoy (2013) e os decretos instituídos no 

período, a década de 1960 parece ser de fato um momento de estruturação da RME-SP, pois 

nessa fase ocorrem: a Instituição das classes de 5º e 6º anos do Curso Primário 

Complementar, pelo decreto 7520 de 24 de junho de 1968 (SÃO PAULO, 1968); o 

estabelecimento da nomenclatura genérica de “Escola Municipal” nas Unidades Escolares do 

Ensino Primário Municipal, através do decreto 8259 de 19 de junho de 1969 (SÃO PAULO, 

1969); a criação de classes de Ensino Pré-Primário nas unidades do Departamento de 

Educação e Recreio, através do Decreto 8706 de 10 de março de 1970 (SÃO PAULO, 1970a) 
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e a criação de cargos de Professor Primário, lei 7459 de 28 de abril de 1970 (SÃO PAULO, 

1970b). 

A consolidação da estrutura do ensino municipal segue na década de 1970 quando se 

pode verificar uma forte expansão da rede, principalmente com a implantação da escola de 

oito anos, deixando de existir a divisão entre o ensino primário e secundário e os exames de 

admissão para o ginásio, alteração essa que encontra as suas bases na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei 5692 de 1971 (BRASIL, 1971), que institui o ensino de 1º 

grau de 8 anos consecutivos e o de 2º grau, com três anos. 

Godoy (2013) também assinala esse momento de transformações como a segunda fase 

da Revista da Escola Municipal, momento de estabilidade em que o periódico também se 

estrutura assim como a rede de ensino. E, em janeiro de 1972, pela Lei, 7693 (SÃO PAULO, 

1972), verificamos o amparo legal para a organização, estrutura e funcionamento do 

Departamento Municipal de Ensino. Em janeiro de 1975, a partir da Lei 8204 (SÃO PAULO, 

1975a) é criada a Secretaria de Cultura, se separando da Secretaria Municipal de Educação, 

alterando a denominação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para Secretaria 

Municipal de Educação.  

Em março do mesmo ano é organizado o quadro do Ensino Municipal e instituída a 

carreira do Magistério Municipal. Por meio da Lei 8209 (SÃO PAULO, 1975b) são criados os 

cargos de: professor de educação infantil, professor de ensino de 1º grau, professor de 

educação de deficientes auditivos, orientador educacional, assistente pedagógico, diretor de 

escola de 1º grau, diretor de escola de educação infantil, orientador pedagógico de educação 

infantil, orientador pedagógico, inspetor escolar. Todos esses cargos são de provimento 

efetivo, com exceção do cargo de Supervisor Regional de Educação, que tem o seu 

provimento em comissão. Além dos cargos, são instituídos também as formas de ingresso, os 

requisitos mínimos, critérios para promoção, o processo de remoção, regime de trabalho, os 

deveres, os direitos e os processos de substituição. 

Em julho de 1975, a lei 8209 é regulamentada pelo Decreto 12.115 (SÃO PAULO, 

1975c), detalhando as questões apresentadas anteriormente. Além disso, altera o nome das 

Escolas Municipais para Escolas Municipais de 1º Grau (EMPG) e os Parques Infantis para 

Escolas Municipais de Educação Infantil. O Departamento de Educação e Recreio também 

tem o nome alterado para Departamento de Educação Infantil. O Curso Supletivo, a Seção de 

Educação Agrícola e o Instituto de Educação de Crianças Excepcionais também passam a 

subordinar-se ao Departamento Municipal de Ensino. Em dezembro é instituído o Regimento 
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Comum das Escolas Municipais de 1º Grau, pela Portaria SME 5697 de 30 de dezembro de 

1975 (SÃO PAULO, 1975d), esse regimento será alterado em 1982. 

Na década de 1980, passamos a ter inúmeras transformações, sobretudo em 1982, 

quando, ainda em vigência a Ditadura Militar, ocorrem as eleições diretas para governadores, 

senadores, deputados federais e estaduais. Ciampi (2011) retrata esse contexto. 

 

Franco Montoro é eleito governador de São Paulo (15/11/1982). Na Secretaria de 

Educação Municipal de Educação ocorrem uma série de discussões e publicações 

em comemoração ao Jubileu de Prata da escola primária no município de São Paulo 

ocorrido no ano anterior (1965-1981). 

Em 1985 o Colégio Eleitoral elege Tancredo Neves presidente do Brasil, com 480 

votos, mas por motivos de saúde, é o vice-presidente José Sarney quem toma posse 

em março de 1985. O congresso aprova o chamado “emendão”, o qual determina 

voto dos analfabetos, legalização dos partidos comunistas e eleições diretas para 

todos os níveis, liberdade para a criação de partidos e coligações, e ocorrem as 

primeiras eleições diretas para a Prefeitura. (CIAMPI, 2011, p. 3) 

 

Analisando o periódico da Revista da Educação Municipal, Godoy (2013) afirma que 

essa pode ser encarada como a terceira fase da revista (1984-1985), quando se percebe a 

influência do cenário nacional, do movimento de democratização instituído pelas Diretas Já, 

os debates sobre o acesso à educação e as contradições entre expansão e a qualidade da 

educação oferecida. Para o autor, o período de redemocratização teria favorecido uma postura 

crítica ao regime, ao sistema e às desigualdades sociais dentro e fora da escola, o que poderia 

ser observado pelas temáticas apresentadas pela revista no período. 

Nessa última fase, que podemos considerar de transição para o regime democrático e, 

portanto, antes da eleição direta para prefeito, o deputado Mário Covas Junior (PMDB – 

10/05/1983 - 01/01/1986), então secretário dos Transportes do governo Franco Montoro, é o 

nome indicado para a prefeitura pela maioria da Assembleia Legislativa.10 

Mario Covas teve como secretária de Educação, Guiomar Namo de Melo, que 

enfrentou os debates colocados naquele momento histórico: quantidade/qualidade, ampliação 

do número de vagas para a Educação Infantil, criação de uma proposta curricular para o 

Ensino Fundamental e outra específica para a Educação Infantil, com participação dos 

profissionais da educação, publicada em 1985 (SOUZA, 2012; ISHII, 2015; DUTRA; 2015). 

Havia uma expectativa popular e dos profissionais da educação por maior participação na 

                                                 
10 Os dados da biografia dos prefeitos de São Paulo, tal como o partido ao qual pertenciam, tempo de mandato, 

entre outras informações foram extraídos do catálogo do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas, no site: 

www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/. O último acesso ocorreu em 20/07/2020. Nesse 

catálogo disponibilizado pelo CPDOC podemos encontrar documentos de arquivos pessoais, entrevistas de 

história oral e verbetes do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/
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política educacional, expectativas que são frustradas pela gestão seguinte, quando assume o 

prefeito Jânio Quadros. 

 

2.6 Da redemocratização aos primeiros anos do século XXI 

 

Desde o período de redemocratização, tivemos como prefeitos no Município de São 

Paulo: Jânio da Silva Quadros (PTB - 01/01/1986-31/12/1988), Luiza Erundina de Sousa (PT 

– 01/01/1989-31/12/1992), Paulo Salim Maluf (PDS/PPR/PPB – 01/01/1993-31/12/1996), 

Celso Roberto Pitta do Nascimento (PPB/PTN – 01/01/1997-31/12/2000), Marta Teresa 

Smith Vasconcellos Suplicy (PT – 01/01/2001-31/12/2004), José Serra Chirico, (PSDB – 

01/01/2005- 31/03/2006), Gilberto Kassab (PFL/DEM – 01/04/2006 – 31/21/2012). Fernando 

Haddad (PT – 01/01/2013- 31/12/2016), João Agripino da Costa Dória Junior (PSDB – 

01/01/2017 – 06/04/2018), Bruno Covas Lopes (PSDB – 07/04/2018 – 16/05/2021) e Ricardo 

Luís Reis Nunes (MDB 17/05/2021 – atual). 

A gestão de Jânio Quadros (1986-1988) foi polêmica. Os autores consultados 

destacam uma gestão marcada pelo conservadorismo, pela revogação do regimento comum 

das escolas, retirada do poder dos Conselhos de Escola, por uma sucessão de medidas 

autoritárias e repressivas que levaram a uma histórica greve de professores, na qual muitos 

foram demitidos, já que ainda não tinham o direito de greve assegurado pela Constituição de 

1988 (DUTRA, 2015; ISHII, 2015). A proposta curricular para a Educação Infantil, 

formulada com a participação dos educadores da RME-SP entre 1983 e 1985, durante a gestão 

do prefeito Mário Covas, recebeu ordem para não ser utilizada no ano seguinte, quando Jânio 

Quadros assumiu a Prefeitura e esse material foi recolhido e retirado das escolas (SOUZA, 

2012; DUTRA, 2015; ISHII, 2015; SÃO PAULO,1992a).  

 

A proposta de 85, pelo que ela representava de inovador e por ter sido gerada com 

uma relativa participação dos educadores da própria Rede foi cercada de muita 

expectativa. Sem negar o papel de assistência da escola pública às camadas 

populares, imaginava-se finalmente poder vislumbrar uma escola de educação 

infantil com uma função educacional. 

Neste clima de expectativa por uma EMEI séria e de qualidade, os educadores, ao 

iniciar o ano letivo de 1986, foram surpreendidos com o recolhimento e a proibição 

expressa de utilização da proposta curricular que ainda nem havia sido 

implementada pra valer. E mais ainda, recomendava-se a volta à proposta de 1975, 

baseada num modelo de educação compensatória já desacreditado teoricamente na 

sua totalidade. O significado deste fato não pode passar despercebido. Representou 

para os educadores da Rede Municipal flagrante desrespeito a uma categoria 

profissional que, pela primeira vez, havia podido participar da elaboração de uma 

proposta curricular. (SÃO PAULO, 1992a, p. 15)  
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Durante a sua gestão, realiza também alterações na Secretaria de Educação, incluindo 

na mesma pasta a Secretaria de Bem-Estar Social, permanecendo juntas até 1987, quando são 

separadas novamente: “foi uma administração onde decisões político-administrativas eram 

retomadas, modificadas ou anuladas com certa frequência pelo prefeito” (PRIETO, 2000, p. 

81).  

Jânio deixou de herança dívidas, obras inacabadas e equipamentos deteriorados, como 

afirma a direção que assume a pasta da educação na gestão de Luiza Erundina, em documento 

publicado no Diário Oficial, em fevereiro de 1989: “um diagnóstico feito durante o mês de 

dezembro nos mostrou que a situação física de nossas escolas é preocupante faltam mais de 

30.000 conjuntos de carteiras e cadeiras para os alunos e mesas para os professores [....]”, 

(SÃO PAULO, 1989a). O documento segue pontuando as deficiências produzidas pela gestão 

anterior, além das questões de equipamentos, as dificuldades estabelecidas a partir de uma 

gestão autoritária, altamente hierarquizada e com pouca participação dos trabalhadores. 

A gestão seguinte, tendo Luiza Erundina à frente da Prefeitura, está inserida em um 

processo de fortalecimento democrático, marcado pelos debates e a promulgação da 

Constituição de 1988, fortalecimento do Partido dos Trabalhadores fundado em 1980; a 

Constituição do Estado de São Paulo em 1989; a primeira eleição direta para presidente da 

República após a ditadura, em 1989; a formulação da Lei Orgânica do Município e a 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Para Dutra (2015)  

 

As ações da administração Erundina e Freire, portanto, são pertencentes dentro 

desse quadro de redemocratização da sociedade, num momento que algumas 

garantias legais eram recentes e que outas ainda estavam sendo construídas (como o 

ECA). Nesse sentido a gestão foi responsável por algumas dessas garantias no 

âmbito municipal, a partir da criação do Estatuto do Magistério Municipal e do 

Regimento das escolas municipais, entre outras ações. No âmbito pedagógico, a 

gestão estimulou a participação ampla dos agentes envolvidos e apontou para a 

necessidade da mobilização enquanto recurso necessário para a conquista de direitos 

e de criação de uma educação pautada pelo diálogo. (DUTRA, 2015, 396-398) 

 

Na Educação, o Prof. Dr. Paulo Reglus Neves Freire fica no cargo de secretário nos 

dois primeiros anos, sendo substituído por Mario Sérgio Cortella que segue até o final do 

mandato de Luiza Erundina. Essa gestão vislumbrava uma escola pautada na gestão 

democrática, aberta à participação popular, que valorizasse os diferentes saberes, com 

construção coletiva dos materiais curriculares, tendo como prioridades: a ampliação do acesso 

e da permanência dos setores populares; democratização do ensino; melhoria da qualidade da 

educação e a eliminação do analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo.  (ISHII, 2015, 

BORN, 2015, DUTRA, 2015).  
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Prieto (2000) apresenta as diversas mudanças instituídas no período, entre elas: a 

alteração do Departamento de Saúde Escolar (D.S.E.), transferido da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) para a Secretaria de Higiene e Saúde (SHS), passando a utilizar de recursos 

próprios dessa pasta; o deslocamento da Secretaria de Alimentação e Suprimento para a 

Secretaria Municipal de Abastecimento (SEMAB), atendendo a Constituição de 1988. O 

nome dos departamentos regionais também foi alterado de Delegacia Regional de Ensino 

Municipal (DREM), para Núcleo de Ação Educativa (NAE), assim como o órgão central 

deixou de ser SUPEME (Superintendência Municipal de Educação) para CONAE 

(Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa), para além das mudanças nas siglas, a 

mudança na concepção, de um caráter de acompanhamento pedagógico e menos 

fiscalizatório.  

Nesse período foi elaborado novo Regimento Comum das Escolas Municipais que 

reorganizava o ensino seriado do 1º Grau em três ciclos. O município continuava ofertando 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e o Supletivo; garantia a permanência do 

Conselho de Escola e criava o Plano Escolar que deveria registrar as decisões do Conselho de 

Escola. Houve ainda a criação dos Colegiado de Representantes de Conselho de Escola – 

CRECE (DUTRA, 2015). 

O Estatuto do Magistério, instituído pelo decreto 11.229 de 1992 (SÃO PAULO, 

1992b), já com Mario Sergio Cortella à frente da Secretaria Municipal de Educação, traz 

alterações significativas. Apresenta os quatro princípios da Educação Municipal, logo no 

artigo introdutório: a gestão democrática da Educação; o aprimoramento da qualidade do 

ensino público municipal, a valorização dos profissionais do ensino; a escola pública gratuita, 

de qualidade e laica, para todos. Define o campo de atuação dos profissionais de ensino; a 

configuração da carreira; o processo de remoção; os critérios para evolução funcional; as 

jornadas de trabalho, adicional para difícil acesso, entre tantos outros itens.  

Aliado às questões estruturais, de carreira e de condições de trabalho, houve também 

um intenso processo de reorganização curricular através do Movimento de Reorientação 

Curricular, com as discussões por área e interdisciplinares, pensando uma educação para os 

filhos da classe trabalhadora, levantando temas geradores a partir de sua realidade e do 

entorno, com o intuito de promover uma educação crítica e emancipadora (SÃO PAULO, 

1989b). Para Saul e Saul (2016) a formação pensada por Paulo Freire permanece como um 

legado, sendo atualmente uma perspectiva contra hegemônica, alternativa para as políticas de 
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formação estabelecidas pelos organismos internacionais, pautados essencialmente na 

racionalidade técnica.  

 Como observamos nos parágrafos anteriores, a gestão da Prefeita Luiza Erundina foi 

um período de forte participação popular, descentralização e fomentado por um cenário de 

democratização da política brasileira a partir da Constituição de 1988. 

Como mencionamos na introdução, ouvimos 14 pessoas nessa pesquisa, cinco a partir 

de entrevistas semiestruturadas e nove na participação de um grupo focal, sendo que sete 

delas trabalharam na prefeitura desde a década de 1980. A gestão da prefeita Luiza Erundina e 

do Secretário Paulo Freire foi lembrada espontaneamente por quatro participantes, como um 

momento especial em suas carreiras em que puderam vivenciar uma experiência diferente na 

docência, com maior autonomia, autoria, olhar para a comunidade, com possibilidade de 

repensar o currículo. Importante ressaltar que essa lembrança vem tanto de pessoas que 

trabalharam na gestão Serra/Kassab, quanto de pessoas que trabalharam na gestão Haddad. 

Destacamos aqui os depoimentos de Cecília e Laisa. 

 
[...] Então, pra mim foi uma grande escola. Eu nunca tinha saído da sala de aula e 

de repente você é convidada a pensar num projeto que é, sai da estrutura curricular 

que a gente de alguma forma estava mais acostumada mas no fim o sentido de você 

buscar uma temática que seja... que identifique no fundo as pessoas com aquele 

lugar, com as suas necessidades e com suas dificuldades e a partir daí você 

estruturar um currículo que possa trazer conhecimentos mas que no fundo também 

responda à essa demanda social, que vem dos próprios alunos, dos professores e da 

própria comunidade. Então foi pra mim um momento de muito aprendizado. Nunca 

tinha tido nenhum contato assim, muito pouco com formações que às vezes a 

própria Secretaria oferecia, mas coisas bastante pontuais mas não com essa 

dimensão de organização de uma estrutura curricular que respondesse àquela 

demanda. Então, foi muito bom. [...]  no projeto interdisciplinar, na gestão do Paulo 

Freire, que começamos por uma escola, todo mundo olhava para aquela escola 24 

horas para dia, naquela escola, no ano seguinte, a gente teve desdobramento para 

mais três, depois a gente terminou a gestão com 18 escolas de 32. É pouco? É 

pouco. Era um pouquinho mais da metade [...] Só que se você perguntar o que isso 

significou para cada uma das pessoas que participou do projeto, até hoje dizem o 

quanto ele foi importante na sua vida profissional. (Cecília, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Laisa, uma das participantes do grupo focal afirma que a gestão de Paulo Freire foi um 

divisor de águas na sua carreira e no Município e sente falta dessa problematização na 

realidade atual da rede, em que segundo ela há uma normatização de uma construção vinda de 

cima e alguns profissionais ficam esperando que os materiais venham já prontos para 

execução. 

[...] eu fui professora de Geografia, no início da minha carreira eu tive muito 

conflito com o próprio objeto da minha área, sabe, e eu tive a sorte de entrar com o 

Paulo Freire, e Paulo Freire fez um corte, ele realmente fez um corte, pegou o 

machado e falou “vamos abrir a trilha”, ele quebrou o paradigma. Porque, o 
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grande questionamento que eu acho que o educador tem que ter, que deve fazer 

parte da reflexão, é o que ensinar, para quem ensinar, e como ensinar, entendeu? Se 

você não responde isso, você não vai para lado nenhum, você tem que ter um 

encantamento com o mundo, é todo esse universo, para onde eu vou, porque que eu 

estou aqui, e isso, essas coisas, não fazem mais, e quando você traz isso para 

reflexão, “não, mas eu quero a pauta pronta, eu não quero questionar o que eu 

estou fazendo aqui, o que eu vou fazer, o que eu vou criar, eu quero a pauta pronta 

para eu chegar lá.” (Laisa, grupo focal, 2019) 

 

A experiência narrada pelas educadoras, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina, 

apresenta uma maior abertura da gestão para pensar a política educacional em outros 

paradigmas. É um momento de estabelecimento de bases para o fortalecimento da gestão 

democrática, da reestruturação da carreira do magistério, da alteração da estrutura das escolas, 

de um currículo debatido com a rede propondo alterações que ocorriam por adesão das 

unidades. Iniciativa que iam ao encontro das questões levantadas pelos docentes na década de 

1980.  

 Entretanto, essa experiência de um governo democrático popular na cidade de São 

Paulo foi interrompida pela gestão seguinte. Em 1993 foi eleito Paulo Salim Farah Maluf, 

personagem histórico na política brasileira, representante da Arena11e governador biônico do 

Estado de São Paulo durante o regime militar, com uma marca bastante autoritária. 

Paulo Maluf é eleito em São Paulo, após um período conturbado da recém instituída 

democracia. Em 1992, ano da sua vitória nas eleições municipais, temos a queda do então 

Presidente Fernando Collor de Melo e o movimento estudantil mobilizando a nação exigindo 

o fim da corrupção. Havia uma grande insatisfação social. Ao mesmo tempo as bases de 

implantação do neoliberalismo que iniciaram com Collor, continuaram nas gestões seguintes, 

de Itamar Franco e do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O campo educacional é marcado pelas Conferências Internacionais como a de Jomtien 

(1990), na Tailândia e pelas questões apresentadas pelas Instituições Multilaterais como o 

Banco Mundial, colocando a educação novamente em posição de destaque, com uma atuação 

mais incisiva dos organismos internacionais, procurando estabelecer uma diretriz para a 

atuação dos países latino-americanos. No Brasil teremos a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, em 1996 e a construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998. 

Entre as realizações no âmbito social, a educação passou a ter como principais metas a 

universalização do ensino fundamental e a melhoria da qualidade de ensino, procurando 

atender as recomendações de organizações internacionais com as quais o Brasil havia firmado 

compromisso.  

                                                 
11 Partido político de situação permitido durante a Ditadura Militar. 
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Novamente ocorreram mudanças na estrutura da SME, os Núcleos de Ação Educativa 

(NAE) e as Coordenadorias dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) voltaram a ser DREM 

e SUPEME, a partir da lei 11.434, de 12 de novembro de 1993 (SÃO PAULO, 1993). Há um 

fortalecimento da agenda neoliberal e o conceito de qualidade total sai das empresas e 

indústrias e ganha campo no contexto educacional (PRIETO, 2000). Segundo a autora, os 

pressupostos de ensino e eixos norteadores voltados para a Qualidade Total, marcas dessa 

gestão, podem ser encontrados especialmente em um caderno intitulado Encontros, destinado 

a formação de supervisores e diretores escolares.  Aguiar (2011) também apresenta como o 

paradigma da qualidade total aparece nos materiais produzidos nesse período: 

A proposta educacional da administração, conforme documentos organizados na 

série Enfrentar o desafio, CODOT-G AS 082-B/93 a AS 002/94, fundamenta-se nos 

princípios da qualidade total, modelo este importado do modelo gerencial utilizado 

nas empresas. A prática escolar deve embasar-se nos conceitos de controle, 

gerenciamento, rotina e padronização, para que se atinja a qualidade de todas as 

atividades desenvolvidas. Segundo o documento, a qualidade de uma organização 

está associada à sua sobrevivência, e esta se associa à produtividade e à 

competitividade, porque o “cliente está em primeiro lugar” (CODOT-G AS 083/93 

p.07), frase que é uma premissa fundamental da Gerência da Qualidade Total. 

(AGUIAR, 2011, p. 5) 

 

Born (2013) apresenta como o governo de Celso Pitta, afilhado político de Paulo 

Maluf, em linhas gerais, deu prosseguimento às ações desenvolvidas por seu antecessor: 

tentativa de implantar modelos empresariais na gestão; retrocessos em relação às conquistas 

da gestão de Luiza Erundina, o que exigiu resistência dos profissionais da educação para a 

manutenção de algumas delas, como o horário de formação remunerado, a manutenção dos 

conselhos de escola, entre outros. 

Se faltaram marcas positivas, um dos grandes legados da gestão Celso Pitta foi a 

criação de escolas de lata: extremamente quentes no verão, frias no inverno, apertadas e 

barulhentas e que, segundo análise do Tribunal de Contas à época, custaram o mesmo que 

escolas de alvenaria.12 O problema persistiu nas gestões posteriores e demorou para ser 

superado. Esse fato mostra como o improviso e a má administração do recurso público foram 

recorrentes ao longo da história da Rede Municipal. 

                                                 
12 São muitas as reportagens e referências sobre as escolas de lata entre elas 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u4954.shtml?origin=uol de 03//07/2001, último acesso em 

27/12/2020 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2909200601.htm - último acesso em 26/12/2020 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u4954.shtml?origin=uol
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2909200601.htm
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A gestão Marta Suplicy, entre 2001 e 2004, estabeleceu três metas de governo, 

rompendo com os princípios da gestão anterior (Born, 2015; Ishii, 2015). As metas foram a 

democratização do conhecimento e qualidade social da educação, a democratização da gestão 

e a democratização do acesso e permanência. Essa gestão teve três secretários de Educação: 

Fernando José de Almeida, Eni Maia e Maria Aparecida Perez. 

A comunicação com a rede se deu sobretudo pela revista EducAção. As DREMs 

voltaram a se denominar NAEs (Núcleo de Ação Educativa). Além disso houve a constituição 

dos GAAEs (Grupo de Acompanhamento da Ação Educativa) com a formação centrada na 

escola, tendo como tripé a escola, o núcleo pedagógico do NAE e a Supervisão Escolar; o 

desenvolvimento do Projeto Mão na Massa; a criação do Programa Educom Rádio, a criação 

dos CEUs (Centro de Educação Unificado), dos Centros Integrados de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJAS) e dos Centros de Educação e Cultura Indígena (CECI), a implantação do 

Vai e Volta (transporte escolar gratuito para os estudantes), a entrega de uniforme e materiais 

escolares para os estudantes e a criação do projeto Recreio nas Férias. Na Educação Infantil 

houve a mudança da Estrutura Administrativo/Pedagógica da Secretaria de Assistência Social 

para a Secretaria Municipal de Educação, com a transferência das creches e dos profissionais 

para a pasta da Educação. 

Segundo os estudos consultados foram muitas as mudanças estruturais e programas 

criados nesse período, mas do ponto de vista curricular não houve grandes alterações: o 

regime de ciclos foi mantido com duas etapas, como havia sido alterado pela gestão Maluf e 

não em três etapas, como originalmente proposto pela Gestão Luiza Erundina.  Entretanto, 

conforme defendido por Aguiar (2011) 

 

Apresentou temas extremamente conflituosos, complexos, resistentes e desafiantes, 

como o movimento de reorientação curricular na perspectiva da diversidade, a 

organização da escola em ciclos de formação, a avaliação e o registro, a revisitação 

do Projeto Político Pedagógico, o movimento de formação de professores, e faz 

menção, no documento EducAção nº 05, à necessidade de se abandonar práticas que 

reforcem a organização da escola por blocos de séries e de se caminhar para a 

organização por ciclos de formação. Porém, paradoxalmente, a SME manteve a 

organização da escola como se encontrava, em dois ciclos de progressão continuada, 

bloco de séries (ciclo I e ciclo II), não altera para os três ciclos (ciclo inicial, ciclo 

intermediário e ciclo final), como implantados pela administração de 1992. A gestão 

de 2001 a 2004 não conseguiu efetivar empiricamente o movimento de reorientação 

curricular necessário para a mudança estrutural e radical da escola e, 

conseqüentemente, não conseguiu consolidar a construção de uma escola pública, 

popular e democrática, na rede municipal de ensino em São Paulo. (AGUIAR, 2011, 

p. 10) 
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O percurso da RME-SP aqui apresentado, com base em pesquisa bibliográfica, mostra 

uma rede recente, se considerarmos o tempo histórico, de 86 anos de Educação Infantil (1935-

2021), a partir da criação dos primeiros parques infantis e de 65 anos de Ensino Fundamental, 

considerando as primeiras escolas primárias municipais (1956-2021). 

Em diversos momentos históricos foram utilizadas ações estruturais emergenciais para 

atender a demanda escolar, emergências que viraram regra por muito tempo: aluguéis de 

prédios, garagens, salões, construção de galpões de madeira, uso de escolas de educação 

infantil no período noturno, redução dos períodos de aula, construção de escolas de latas e até, 

no momento presente, o aluguel de casas e edifícios para os Centros de Educação Infantil.  

A ruptura das políticas educacionais e a criação de novos materiais de orientação 

curricular parecem ter sido uma constante, o que nos remete à alternância do poder instituído 

e, sobretudo, o conflito existente dentro da própria rede e na sociedade. Programas 

consolidados e até bem aceitos foram extintos de uma gestão para a outra, planos de carreira e 

currículos amplamente discutidos viraram letra morta no apagar das luzes.  

Do ponto de vista da estrutura organizacional existem muitos problemas que ainda 

carecem de solução, sendo uma constante a ideia da reforma pela via curricular. Entre os 

avanços que permanecem estão: o Conselho de Escola como órgão deliberativo; o plano de 

carreira dos profissionais de educação (constantemente reformulado); a Jornada Especial 

Integral de Formação (JEIF), que é uma jornada que prevê horário para formação e 

planejamento do coletivo de educadores; a hora atividade (HA), para planejamento individual 

e organização de atividades dentro da jornada de trabalho, entre outros. Avanços esses que, no 

entanto, precisam ser constantemente reafirmados pois nunca estão plenamente garantidos a 

cada nova gestão que chega.   

Esse capítulo nos trouxe elementos para a compreensão de diversos pontos que 

aparecerão posteriormente, estabelecendo pontes com a história da RME. Nos capítulos 

seguintes faremos uma análise mais detalhada dos programas instituídos nas duas últimas 

décadas: Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo, com base na análise dos dados acerca 

dos contextos de influência, produção de texto e da prática. 
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CAPÍTULO III - CONTEXTO DE INFLUÊNCIA DOS PROGRAMAS LER E 

ESCREVER E MAIS EDUCAÇÃO SÃO PAULO  

 

Como já apresentamos no Capítulo 1, a proposta do Ciclo de Políticas apresentada por 

Ball (BOWE; BALL; GOLD, [1992]/2017) é composta de três contextos principais: o 

contexto de influência, o contexto da produção de texto e contexto da prática, que depois se 

desdobram também nos contextos de resultados e estratégias. Esses contextos se 

interelacionam, não tem sequência temporal, não são sequências lineares.13 Foram 

representados graficamente pelos autores dessa maneira: 

 

Figura 1. Ciclo de políticas 

 

Contexto de influência 

 

  

 Contexto da produção                Contexto da prática 

              de texto   

(Bowe; Ball; Gold, 2017, p. 20, adaptado pela autora) 

 

Ainda que haja clareza de que os ciclos se inter-relacionam, optou-se por apresentar os 

dados da pesquisa dos contextos separadamente, para facilitar a leitura. Tentamos mostrar as 

nuances e os conflitos existentes em cada um e como interferem e recebem interferências dos 

demais contextos. Outra opção realizada foi a de apresentar os dois Programas em cada 

contexto, estabelecendo um quadro síntese ao final de cada capítulo, apresentando 

semelhanças e diferenças entre os programas, com base na análise do corpus de documentos 

escritos, depoimentos colhidos nas entrevistas semiestruturadas e no grupo focal. 

Esse capítulo se dedicará a analisar o contexto de influência, que como já 

apresentamos no Capítulo 1, é onde os discursos políticos são construídos a partir da luta de 

diferentes grupos, que tentam definir as finalidades da educação e os princípios que irão 

orientar as políticas. Os atores em cena nesse contexto são os partidos políticos, o governo, o 

legislativo, as agências nacionais e internacionais por meio de intercâmbios diversos 

                                                 
13 Para aprofundamento no ciclo de políticas consultar (Bowe; Ball; Gold, 1992/2017; Mainardes, 2006; Lopes e 

Macedo, 2011) 
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(patrocínio de agências multilaterais com soluções baseadas nos interesses de mercado) e os 

movimentos da sociedade civil, limitando as possibilidades de atuação no contexto da prática. 

Ao analisar os programas Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo, seguimos as 

pistas apontadas por Shiroma, Garcia e Campos (2011), quando afirmam que 

 

O exame de documentos e pesquisas sobre as reformas educativas da América 

Latina permite constatar muita similaridade entre os aspectos priorizados nas 

recomendações de organismos multilaterais e políticas implantadas por governos 

locais. As convergências entre os eixos norteadores das reformas (gestão, 

financiamento, currículos, avaliação e formação de professores) convidam à análise 

do processo de “produção das políticas”, ou conforme propõem Bowe, Ball e Gold 

(1992), a examinar mais detidamente os contextos ou “arenas” em que a política é 

produzida (contexto da influência e contexto da produção do texto), é implementada 

(contexto da prática), produz efeitos e gera estratégias (contexto dos resultados e 

estratégias políticas). O referencial analítico proposto pelos autores mencionados 

possibilita uma leitura atenta das influências e determinações tanto em nível macro 

como em nível micro, não tomando essas duas dimensões constitutivas da dinâmica 

social como entidades isoladas mas, ao contrário, como inter-relacionadas e sócio 

historicamente condicionadas. (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011, p. 222-223) 

 

Power (2011) problematiza os referenciais macro analíticos e mostra a importância de 

referenciais que consigam aliar macro e micro nas políticas educacionais. Portanto, o 

principal objetivo desse capítulo é tentar mapear as origens da produção dos dois programas 

estudados, buscando compreender as possíveis relações entre o global e o local, o micro e o 

macro contexto. 

Para tentar responder à pergunta de pesquisa sobre “Quais são as influências 

(nacionais e internacionais) e tendências presentes nos programas investigados?”, fizemos o 

seguinte percurso: buscamos dados das portarias da SME que regulamentam os programas, 

publicadas no Diário Oficial (SÃO PAULO, 2005c; SÃO PAULO, 2013b) tentando encontrar 

as palavras ou ideias-chave que aparecem nessas legislações; buscamos apreender nas 

entrevistas semiestruturadas elementos que ajudassem a compor o quadro analítico e, 

paralelamente, fomos em busca da bibliografia que trata da política educacional internacional 

e nacional, procurando entrelaçar todas essas questões.  

Iniciamos com a apresentação do contexto internacional e nacional. 

 

3.1 A década de 1990 e a chamada construção do consenso 

Para Shiroma, Evangelista e Moraes (2007), a década de 1990 foi um período de 

consolidação de um consenso sobre a formulação de políticas educacionais. No Brasil, desde 

a década de 1970 havia a constituição de um movimento crítico de educadores que 

reivindicava mudanças. 
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Desde meados da década de 1970 crescia um movimento crítico reivindicando 

mudanças no sistema educacional. Diagnósticos, denúncias e propostas para a 

educação eram veiculados por meio dos novos partidos de oposição – criados 

legalmente em 1979 – porém recém-criadas associações científicas e sindicais da 

área [...] Expressando o espírito da época, as bandeiras de luta e propostas dos 

educadores cobriam um amplo espectro de reivindicações, a começar pela exigência 

de constituição de um sistema nacional de educação orgânico – proposta recorrente 

desde a década de 1930. Também se firmou a concepção de educação pública e 

gratuita como direito público subjetivo e dever do Estado concedê-la. Defendiam-se 

a erradicação do analfabetismo e a universalização da escola pública, visando a 

formação de um aluno crítico. Os requisitos desse projeto podem ser sintetizados em 

cinco lineamentos. (SHIROMA; EVANGELISTA; MORAES, 2007, p. 49) 

 

As autoras apontam que eram cinco lineamentos principais do projeto defendido por 

esses educadores: melhoria da qualidade na educação; valorização e qualificação dos 

profissionais da educação; democratização da gestão; financiamento da gestão; ampliação da 

escolaridade obrigatória, dos 0 aos 17 anos. Muitas dessas ideias foram desenvolvidas em 

governos progressistas que assumiram prefeituras e estados nos anos de 1980, muitos deles 

membros de universidades, partidos políticos, movimentos sociais, que se contrapunham a 

herança deixada pela Ditadura Militar. (SHIROMA; EVANGELISTA; MORAES, 2007, pg. 

42). 

Na construção do que as autoras chamam de consenso sobre um projeto Nacional de 

Educação destacam o debate sobre a Constituição de 1988 e as formulações acerca da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sobre esta última elas apresentam como no 

debate da LDBEN de 1996, ao incorporar algumas das bandeiras da década de 1980, o 

governo “ceifou-lhes fecundidade, adulterou o sentido original de seu conteúdo” (SHIROMA; 

EVANGELISTA; MORAES, 2007, p. 44), ou seja, para as autoras, as bandeiras foram 

apropriadas e transformadas por um ideário neoliberal. 

 

A apropriação operada não era suficiente aos desígnios governamentais. Tornava-se 

imprescindível ressignificá-las: capacitação de professores foi traduzida como 

profissionalização; participação da sociedade civil como articulação com 

empresários e ONGs; descentralização como desconcentração da responsabilidade 

do Estado; autonomia como liberdade de captação de recursos; igualdade como 

equidade; cidadania crítica como cidadania produtiva; formação do cidadão como 

atendimento ao cliente; melhoria da qualidade como adequação ao mercado e, 

finalmente o aluno foi transformado em consumidor. (SHIROMA; 

EVANGELISTA; MORAES, 2007, p. 44) 

 

Shiroma, Evangelista e Moraes (2007) apresentam alguns dos principais movimentos 

internacionais que levaram à construção do consenso, na década de 1990, entre eles: a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia; a reunião 

de avaliação em Dakar, nos anos 2000; os lemas abordados nos documentos da Cepal, 
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também na década de 1990 e a produção de documentos pela Unesco, delineando a educação 

para o século XXI e as prioridades e estratégias definidas pelo Banco Mundial. Sobre a 

Conferência de Jomtien, as autoras afirmam que: 

 

Dela participaram governos, agências internacionais, ONGs, associações 

profissionais e personalidades destacadas no plano educacional em todo o mundo. 

Os 155 governos que subscreveram a declaração ali apresentada comprometeram-se 

a assegurar uma educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos. Esse 

evento foi o marco a partir do qual os nove países com maior taxa de analfabetismo 

do mundo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e 

Paquistão), conhecidos como o “E9”, foram levados a desencadear ações para a 

consolidação dos princípios acordados na Declaração de Jomtien. Seus governos 

comprometeram-se a impulsionar políticas educativas articuladas a partir do Fórum 

Consultivo Internacional para a “Educação para Todos” (Education for All – EFA), 

coordenado pela UNESCO que, ao longo da década de 1990, realizou reuniões 

regionais e globais de natureza avaliativa. (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 48) 

 

No caso brasileiro, Oliveira (2011) destaca que o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), tendo à frente do Ministério da Educação Paulo Renato de 

Souza,  promoveu diversas mudanças no campo educacional, entre elas a autora cita a 

priorização do Ensino Fundamental na política de financiamento, com a criação do FUNDEF 

através da Emenda à Constituição 14/96 e Lei 9424/96 (BRASIL, 1996a), substituindo a ideia 

de amplo direito à educação, do nascimento ao Ensino Médio, consumando-se com a LDBEN 

9394/96 (BRASIL, 1996b). Para a autora 

 

Esse movimento de reformas levado a termo no Brasil pelo governo de FHC 

acompanhou tendência em nível mundial que apontava nessa direção. Ball (2002), a 

partir dos estudos de Carter e O’Neill, discute tal tendência demonstrando que esses 

autores resumiram, na literatura existente até os anos 1990, aspectos que 

demonstram as mudanças que estariam ocorrendo nas relações entre as políticas, os 

governos e a educação em perspectiva internacional, assim como identificaram o 

que nomearam de “a nova ortodoxia”, caracterizando-a em cinco elementos 

fundamentais: 1. A melhoria da economia nacional por meio do fortalecimento dos 

vínculos entre escolaridade, emprego, produtividade e comércio. 2. A melhoria do 

desempenho dos estudantes nas habilidades e competências relacionadas ao 

emprego. 3. A obtenção de um controle mais direto sobre o currículo e a avaliação. 

4. A redução dos custos da educação suportados pelos governos. 5. O aumento da 

participação da comunidade local a partir de um papel mais direto na tomada de 

decisões relacionadas com a escola e através da pressão popular por meio da livre-

escolha de mercado (Ball, 2002, p. 110). (OLIVEIRA, 2011, p. 2011) 

 

Para a autora esses elementos podem ser vistos nas reformas que foram executadas no 

Brasil da década de 1990, justificadas pela ideia de modernização do país e formação de uma 

força de trabalho qualificada, ajustada aos novos processos produtivos que se ansiava 

instaurar, desenvolvendo competências necessárias ao mercado de trabalho, atrelando os 

Estados e Municípios a essas novas responsabilidades por meio do financiamento do Ensino 
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Fundamental e do Sistema Nacional de Avaliação. Houve descentralização administrativa, 

financeira e pedagógica, para o nível local. Mas, além de autonomia, o contexto local ganha 

também novas responsabilidades. Por esse motivo a gestão escolar passa a ter uma 

centralidade nessa política, pois esperam que seja a representante do Estado na execução da 

política pública. A ideia de maior controle do currículo e a centralidade no desenvolvimento 

de habilidades e competências também pode ser expressa pela publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais em 1997 (BRASIL, 1997). 

Esses princípios adotados na educação estavam assentados em um ideário mais amplo, 

de reestruturação do Estado, a chamada Nova Gestão Pública (NGP), alterando os paradigmas 

até então adotados pela administração, trazendo para a gestão pública referenciais da 

economia privada (OLIVEIRA, 2015).14 Essas alterações promovidas na gestão Fernando 

Henrique Cardoso, que tinham a racionalidade técnica como meio de organização da política 

pública, a descentralização com responsabilização, as alterações nas formas de financiamento, 

gestão e avaliação da educação básica, tiveram amplo impacto na organização da educação 

nacional e, depois de instaladas, permaneceram, ainda que com rupturas.  

 

3.2 O cenário educacional nacional entre 2005 e 2016 

  

No período que vai entre 2005 e 2016, tivemos como presidentes da República Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma Roussef (2011-2016), eleitos pelo voto popular e 

Michel Temer (2016-2018) que assume após a destituição de Dilma Roussef, em controverso 

processo de impeachment, visto por ampla parcela da sociedade como um golpe institucional. 

Durante a gestão petista (2003-2016) tivemos como Ministros da Educação: Cristovam 

Buarque, Tarso Genro, Fernando Haddad, José Henrique Paim, Cid Gomes, Renato Janine 

Ribeiro e Aloizio Mercadante, sendo que Fernando Haddad foi o que esteve mais tempo à 

frente da pasta, de 2005 a 2012. Na gestão de Michel Temer (2016-2018) estiveram 

Mendonça Filho e Rossieli Soares. 

O Partido dos Trabalhadores chega à Presidência da República com um nível elevado 

de expectativas de diversos setores, entre eles o campo educacional, pois se imaginava que 

                                                 
14 Um importante documento que apresenta as bases dessa reestruturação administrativa na gestão FHC é o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, publicado em 1995. Esse documento pode ser consultado em 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-

aparelho-do-estado-1995.pdf 

 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf
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haveria um rompimento com as políticas neoliberais instituídas pelas gestões anteriores.  

Entretanto apesar de rupturas, também são feitas concessões ao modelo vigente.  

 No campo educacional verificamos uma reestruturação da Educação Básica no 

período, das quais podemos citar as seguintes ações: leis voltadas para a promoção da 

igualdade racial e políticas afirmativas, como as Leis 10.639 (BRASIL, 2013) e 11.645 

(BRASIL, 2008a), que tornaram obrigatório o Ensino da História e Cultura Africana e 

Indígena e a criação do Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), além da política de 

cotas instituída nas Universidades Federais (BRASIL, 2012b); políticas que visavam a 

erradicação da pobreza e que incidiam diretamente sobre a participação das crianças na 

escola, como o Bolsa Família (BRASIL, 2004a); leis para a ampliação da escolaridade, como 

o Ensino Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2006) e a obrigatoriedade da oferta da educação 

dos quatro aos 17 anos (BRASIL, 2009); a criação do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior – SINAES (BRASIL, 2004b); políticas para a ampliação do acesso ao Ensino 

Superior através da criação do Programa Universidade para Todos, PROUNI (BRASIL, 2005) 

e ampliação do FIES e a expansão das Universidades Federais, através do REUNI (BRASIL, 

2007a); legislações diversas de ampliação de programas complementares de livro didático, 

alimentação, transporte e saúde escolar; a ampliação de recursos para a Educação Básica 

através do FUNDEB (BRASIL, 2007b); a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB, pelo INEP em 2007, atrelando o fluxo escolar ao desempenho das Unidades 

Escolares para o estabelecimento de metas; a institucionalização de um Piso Nacional para o 

Magistério (BRASIL, 2008b); a utilização do ENEM para acesso ao Ensino Superior, 

regulamentando o SISU (BRASIL, 2012b); a aprovação do Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014), com a ampliação de investimento do PIB  na educação em até 10% em 

2024; a formação de professores alfabetizadores através do PNAIC (BRASIL, 2012a), que 

estabelecia um pacto entre a Federação, Estados e Municípios pela alfabetização até o 3º ano 

do Ensino Fundamental.  

Para Oliveira (2011), a política educacional no governo Lula revelou-se ambígua, 

tentando recuperar os direitos constitucionais por um lado e, por outro, dando continuidade às 

políticas públicas iniciadas na era FHC. 

 

Assim, as políticas educacionais do governo Lula nos seus dois mandatos podem ser 

caracterizadas por políticas ambivalentes que apresentam rupturas e permanências 

em relação às políticas anteriores. Ao mesmo tempo em que se assiste, na matéria 

educativa, à tentativa de resgate de direitos e garantias estabelecidos na Constituição 

Federal de 1988, adotam-se políticas que estabelecem nexo entre a elevação dos 

padrões de desempenho educativo e a crescente competitividade internacional (a 
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referência do IDEB justificada nos padrões do desempenho educacional dos países 

da OCDE é um exemplo). A naturalização de políticas que vinculam as capacidades 

de escolha e ação individual à transformação institucional, traduzida na ideia do 

estabelecimento do compromisso de todos com a educação, como se os baixos 

níveis de desempenho fossem resultado da falta de compromisso e não de outras 

carências, atribui à educação certo voluntarismo que é contrário à noção de direito 

público assegurado. A vinculação dessas políticas à utilização de técnicas de fixação 

de objetivos e de medição de desempenho, tais como as metas traçadas para 

2021/2022 (atingir média 6 no IDEB), permite descentralizar ações, comprometer os 

atores locais, mas permanecer administrando a distância. (OLIVEIRA, 2009, p 208) 

 

Assim, com base nas análises advindas desses referenciais podemos dizer que depois 

da década de 1990 estabeleceu-se o chamado consenso no campo educacional, ajustado às 

Conferências Internacionais de Educação e à atuação dos organismos multilaterais que, ao 

realizar o financiamento e conceder empréstimos, exigiam uma contrapartida na adoção das 

premissas apresentadas, com um maior controle do currículo, da formação continuada de 

professores, da gestão e da avaliação. Mesmo governos considerados progressistas, se por um 

lado estabeleceram pautas próprias, oriundas de reivindicações de movimentos populares e de 

amplos espectros da sociedade, também, paradoxalmente, se submeteram às imposições já 

enunciadas.  

 

3.3 A educação no Estado de São Paulo 

No governo do Estado de São Paulo, temos entre 2005 e 2016 a permanência de um 

mesmo grupo político, filiado ao PSDB, partido que orientou as reformas educacionais 

nacionais na década de 1990. Os governadores do período foram Geraldo Alckmin (2001-

2006), tendo como secretário da educação Gabriel Chalita; José Serra (2007-2010), tendo 

como secretários da Educação Maria Lúcia Vasconcelos, Maria Helena Guimarães de Castro 

e Paulo Renato de Souza. Nos dois novos mandatos de Geraldo Alckmin (2011-2014/2015-

2018), teremos como secretários Herman Voorwald, José Renato Nalini e João Cury. 

Na gestão de José Serra, além do aprimoramento do Sistema de Avaliação e 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), temos também a implantação do 

Programa Ler e Escrever para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental (implantado 

primeiramente na capital paulista) e do Programa São Paulo Faz Escola, para o segundo ciclo 

do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, com a introdução de cadernos e apostilas para 

alunos e professores. Sanfelice (2010) apresenta o quadro em que se inserem as políticas 

públicas educacionais do Estado de São Paulo no último período 

 

Como é de conhecimento geral, o Estado de São Paulo está sendo governado 

por um mesmo partido há quatro mandatos. Desde os anos noventa, quando 
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Fernando Henrique Cardoso foi por duas vezes consecutivas presidente do 

Brasil, seu partido tem sido hegemônico no governo paulista. O Partido da 

Social Democracia Brasileira – PSDB – abrigou os governadores Mário 

Covas (1995-98 em primeiro mandato; 1999-2000 segundo mandato, até a 

sua morte); Geraldo Alckmin (2000-2002 que completou o mandato de 

Covas e de 2003-2006 em novo mandato); Cláudio Lembo, do Partido dos 

Democratas que assumiu quando Geraldo Alckmin renunciou para concorrer 

a presidência da República e finalmente José Serra eleito para o período 

2007-2010, encontrando-se no exercício do cargo. [...] Os últimos 

governantes do executivo paulista tiveram e, na medida do possível, 

continuam tendo uma inspiração ideológica razoavelmente comum. 

Respeitadas as diferenças dos estilos individuais de governo e as ambições 

pessoais geradoras de atritos, todos eles perseguiram, e José Serra também 

persegue, políticas públicas alimentadas pela visão neoliberal. (SANFELICE, 

2010, p.147) 

 

 

Dentro desse quadro neoliberal e apesar das divergências e projetos individuais, o 

autor indica que os governadores mantiveram coerência com as reformas implantadas por 

Fernando Henrique Cardoso, quando esteve na presidência. No caso educacional, com a 

intervenção de agências internacionais (BIRD, BID, UNESCO, UNICEF), houve alterações 

profundas em diversos âmbitos: estrutura e funcionamento da educação básica, 

financiamento, gestão, avaliação. Muitos dos agentes que trabalharam no governo federal, na 

gestão FHC, migraram posteriormente para o governo estadual de São Paulo e para os 

governos municipais, com o objetivo de seguir com a implementação de um modelo 

educacional. Essa afirmação de Sanfelice (2010) em relação à migração de quadros, também 

pode ser verificada nos nomes dos representantes presentes nos documentos curriculares 

municipais, na pesquisa de Carvalho (2016) e no depoimento de Cecília (2019), que trabalhou 

durante a gestão de Serra e Kassab na SME. 

 

3.4 O Município de São Paulo 

Como pudemos ver no capítulo dois, a Rede Municipal é uma rede recente do ponto de 

vista histórico. No caso do Ensino Fundamental, tem um percurso de 65 anos, se contarmos a 

instalação das primeiras escolas primárias em 1956. Ainda que tenha se separado 

administrativamente do Estado, não tinha total autonomia na questão curricular. É no final da 

década de 1970 e início de 1980, com o processo de redemocratização, que passa a traçar um 

caminho próprio e independente. 

Como observamos até aqui, especialmente após o período de redemocratização, não 

tivemos na cidade o monopólio de um grupo político, houve sempre alternância de poder, ora 

pendendo para uma perspectiva mais progressista, ora mais conservadora. Conquistas no 

campo profissional foram celebradas, sobretudo na gestão da prefeita Luiza Erundina, mas 
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precisaram de resistência dos educadores para que fossem mantidas. Entretanto, no campo 

curricular existem mais rupturas do que permanências. Não se observa a continuidade de um 

projeto educacional para a cidade. Apesar disso, é possível verificar que, a partir de 2005, há 

uma alteração no paradigma educacional, com a implantação das avaliações externas e um 

currículo padronizado. 

Trataremos agora dos dois Programas criados entre 2005 e 2016, pelas gestões de José 

Serra/ Kassab (2005-2012), o Programa Ler e Escrever e, na gestão de Haddad (2013-2016), o 

Programa Mais Educação São Paulo. 

 

3.4.1 O Programa Ler e Escrever 

Em 01 de Janeiro de 2005, o candidato eleito José Serra (PSDB), assume a Prefeitura 

de São Paulo, em um mandato que vai até 31 de março de 2006, quando se licencia para ser 

candidato ao governo do Estado de São Paulo. Nesse período o secretário de Educação do 

Município foi o médico José Aristodemo Pinotti (2005-2006). Em 2006 assume a prefeitura, o 

então vice, Gilberto Kassab (DEM), tendo como secretários de Educação Alexandre 

Schneider (2006-2012) e Célia Regina Guidon Falótico (substituiu Schneider quando este saiu 

candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo, em 2012, pelo PSD, na chapa do ex prefeito 

José Serra). Todos eles são pessoas experientes na administração pública, no legislativo e 

executivo, com exceção de Alexandre Schneider, que teve experiência apenas no executivo. 

A Rede Municipal de São Paulo, pelo número de matrículas e por pertencer à maior 

cidade do país, exerce influência em diversas outras redes educacionais. Além disso, 

observamos como a política municipal sofre também grandes reflexos da política nacional. 

Corroborando a tese de Sanfelice (2010), sobre a influência de programas federais nos estados 

e municípios, percebemos, na fala da entrevistada Cecília, que trabalhou no DOT de SME 

entre 2005 e 2013, a ocorrência de intercâmbio de quadros profissionais entre o MEC e a 

SME-SP. 

 
[..] grande parte do grupo que estava lá, eles todos trabalharam no MEC. Eu diria 

que importados, eles eram da rede, foram emprestados ao MEC, e depois eles 

retornam. [...] É, com exceção da Iara Prado, eles eram todos da rede. Eles 

retornam para a rede, e aí vem essa demanda, que foi esse grupo também que 

ajudou na construção dos Parâmetros em Ação, e aí tinha a indicação do próprio 

MEC, do Ministério nessa época, de que os municípios deveriam construir os seus 

currículos, então, como eles já faziam parte no fundo desse grupo e essa era uma 

demanda que vinha do Governo Federal, a Secretaria acaba abarcando essa 

produção do currículo, em função daquilo que eles tinham vivenciado, ou seja, já 

tinham uma experiência de alguma forma construída acerca dos Parâmetros e do 

próprio programa do PROFA, seja com os Parâmetros em Ação, que foi o 
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desdobramento dos PCN's nas áreas de conhecimento, então, no fundo isso acaba 

vindo como um jeito de organizar o trabalho na própria rede. (Depoimento de 

Cecília, 2019) 

 

Para a entrevistada Cecília, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA), que se desenvolveu em todo o país, foi um dos antecedentes do Programa Ler e 

Escrever. Segundo a entrevistada, diversas das profissionais que trabalharam com o ministro 

Paulo Renato, no MEC, eram do município de São Paulo e retornaram à SME, na gestão de 

José Serra, responsáveis pela condução do Ler e Escrever. Carvalho (2016, p. 86), que em sua 

tese de doutorado também pesquisou o Programa, entrevistou duas representantes que 

trabalharam no DOT de SME no período e confirma a participação delas no programa federal 

Parâmetros em Ação, no programa Letra e Vida da rede Estadual e depois no Ler e Escrever, 

no município.  

 
[...] compõem um grupo que protagonizou a política pública de alfabetização, nas 

esferas nacional e do estado de São Paulo e, com o Programa Ler e Escrever, do 

município de São Paulo, desde os anos 90. Compuseram ainda a equipe responsável 

pela formação de professores alfabetizadores do Programa Parâmetros em Ação, 

programa destinado a capacitar os professores na aplicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, implementado pelo governo federal, em 1996; compuseram 

também a equipe de formação do PROFA – Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores, elaborado para tratar especificamente da alfabetização, uma vez 

que o PCN’s em ação, não previa esse trabalho. Uma delas esteve, também, no 

Programa Letra e Vida, implementado no estado de São Paulo, quando a equipe do 

MEC, no governo de Fernando Henrique Cardoso – PSDB, se desligou em virtude 

da derrota nas eleições para Presidente da República, em 2002, e alguns de seus 

profissionais vieram para a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, no 

governo de Geraldo Alckmin, também do PSDB. [..] (CARVALHO, 2016, p. 86) 

 

Portanto, a partir dessas afirmações, podemos inferir que a gestão que inicia já possuía 

alguns objetivos claros para a política educacional da cidade, recebendo influências de 

programas já desenvolvidos em âmbito federal e estadual, trazendo para o município 

profissionais que trabalharam nessas esferas e que, como afirma Cecília, tinham ainda o 

diferencial de serem originários da SME-SP e, portanto, uniam a experiência adquirida no 

Brasil e no Estado de São Paulo e o conhecimento da rede municipal. 

O primeiro carro chefe da gestão Serra, é o Programa São Paulo é uma Escola, 

implantado a partir do Decreto 46.017 (SÃO PAULO, 2005a), alterado pelo decreto 46.210 

(SÃO PAULO, 2005b), que ofertava atividades de caráter educacional, cultural, social e 

esportivo, além do período regular de aulas, nos finais de semanas, feriados, recessos e férias 

escolares. As atividades poderiam ser desenvolvidas por professores da rede ou por agentes 

recreativos, oficineiros e estudantes de nível superior, a partir do credenciamento de 

faculdades ou instituições.   
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Na pesquisa de Carvalho (2016) os depoimentos mostram que existia uma certa cisão 

dentro da Secretaria, entre o Secretário Aristodemo Pinotti, que vinha da área médica e era um 

político experiente e a secretária-adjunta, Iara Prado, que era quem de fato acumulava 

experiência na área educacional, pois havia sido Secretária de Ensino Fundamental no MEC, 

na gestão de Fernando Henrique Cardoso. O depoimento de Cecília confirma a ideia de que 

não havia uma participação efetiva do DOT no Programa São Paulo é uma Escola. 

 
[...] As ações, acabavam sendo muito mais, não saiam ações tão direcionadas da 

Secretaria nesses projetos. Você tinha lá algumas diretrizes mais gerais, mas 

acabavam muitas vezes ou indo para as próprias diretorias ou para as escolas. [...] 

É que no fundo isso acaba ficando lá para os projetos especiais15 [...] Não fazia 

parte do ensino. Tem algumas coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem 

na Secretaria. Uma visão territorial de que na escola tem que estar acontecendo 

tudo junto e se você pensa as ações de forma separada, essas ações se fragmentam e 

não produzem o efeito que você deseja na escola, porque eu acho que quando você 

pensa o São Paulo é Uma Escola, ele tem que ser pensado, no fundo, em ações de 

apoio à aprendizagem também, ele foi criado com esse objetivo, mas parece que ele 

é um apêndice, e ele não entra como discussão curricular.[...]Então eu acho que 

seria uma discussão conceitual e importante, e no fundo ela acaba direcionando 

todas as ações da própria Secretaria em você colocar isso em cada quadradinho 

sem que você tenha correlações reais, e que isso seja um grande projeto na escola, 

um projeto curricular. (Depoimento pessoal, Cecília, 2019) 

 

O Programa Ler e Escrever também foi instituído em 2005, a partir da portaria SME 

6328/05 (São Paulo, 2005c), publicada em 26 de setembro de 2005, iniciando concretamente 

em 2006. Em 2005, antes do início do Programa, são publicados diversos documentos por 

SME tratando da gestão pedagógica, defendendo planejamentos “mais eficientes”, propondo 

orientações gerais para o ensino de Língua Portuguesa e a criação de um Sistema Municipal 

de Avaliação e Aproveitamento Escolar. Carvalho (2016), que realiza a análise desses 

documentos iniciais, compreende que eles vieram para preparar a aceitação dos educadores da 

rede. 

Evidentemente, por todos os argumentos explicitados, a elaboração e publicação do 

conjunto de documentos que antecederam a implementação do Programa Ler e 

Escrever foram fundamentais para produzir determinadas interpretações, 

representações da política pública a ser implementada. Indubitavelmente, 

prepararam os profissionais da rede de ensino para a implementação de um 

programa de ações que previa a prescrição de práticas de ensino de leitura e escrita. 

Considerando que nem sempre a prescrição de práticas de ensino foi valorizada nas 

políticas educacionais implementadas pelos governos anteriores da cidade, o 

convencimento e persuasão dos profissionais envolvidos eram estratégicos para que 

a política pública fosse assumida nas escolas. (CARVALHO, 2016, p. 96) 

 

Carvalho (2016) problematiza inclusive o suporte em que os documentos foram dados 

a ler, o Diário Oficial, espaço que confere um ar de legitimidade, de lei, para a implantação 

                                                 
15 Programas Especiais era um outro departamento de SME, complementar ao DOT. Era responsável por 

articular as ações Inter secretariais. O nome atual é Diceu – Divisão dos Centros Educacionais Unificados. 
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das propostas. O DO foi utilizado pela gestão de José Serra para explicitar o diagnóstico da 

rede e as decisões que seriam tomadas dali em diante. Uma das entrevistadas pela 

pesquisadora confirma esse sentimento de que o que está no Diário Oficial é lido por toda a 

rede e tem o seu lugar assegurado na história. Para a autora 

 
 [...] as estratégias de convencimento e persuasão, somadas à escolha específica de 

uma determinada materialidade – o Diário Oficial –, desencorajaram o professor na 

escolha de outro caminho ou proposta de trabalho. (CARVALHO, 2016, p. 100). 

 

A portaria que institui o Programa Ler e Escrever conta com um anexo único que 

explicita melhor as justificativas e estratégias a serem adotadas por aquela gestão. Nas buscas 

que realizamos no Diário Oficial, nos documentos virtuais disponíveis no Centro de Memória 

Documental e na bibliografia consultada, não há registro de que tenha ocorrido uma consulta 

pública anterior a implementação do Programa. No Quadro 3, a seguir, podemos conferir as 

principais questões propostas pelo Programa Ler e Escrever. 

 
Quadro 3. Análise da Portaria SME 6.328/2005 

Dados 

Gerais 

Prefeito - José Serra 

Secretário – Aristodemo Pinotti 

Publicação: Setembro/2005 

Vigência a partir de: 2006 

Justificativas 

 

- A implementação do processo de ensino e aprendizagem em Ciclos; 

- O investimento na efetiva melhoria da qualidade de ensino; 

- A superação dos altos índices de defasagem idade/ano dos ciclos; 

- A urgência de solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos, com relação às 

competências de ler e escrever; 

- A necessidade de reverter o quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela 

alfabetização precária; 

- A necessidade de romper com a cultura escolar que aceita o fato de que os alunos percorrem os 

anos dos Ciclos sem conseguir aprender a ler e a escrever. 

Projeto TOF 

Estratégias 

Toda Força ao 1º ano 

- Formação do Coordenador Pedagógico responsável pelo Ciclo I; 

- Formação de todos os professores regentes do 1º ano do Ciclo I; 

- Elaboração de material de orientação para estes professores; 

- Estabelecimento de convênios com Universidades para apoio pedagógico às classes de 1º ano; 

- Elaboração de novos critérios para atribuição das classes de 1º ano a Professores Titulares. 

Projeto PIC 

Estratégias 

Projeto Intensivo de Ciclo – 4º ano 

- Reorganização da estrutura e funcionamento das classes de 4º ano do Ciclo I; 

- Reorganização curricular; 

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos; 

- Formação dos professores do PIC; 

- Produção de material didático (para o professor e para o aluno); 

- Critérios para atribuição das classes de 4º ano. 

Projeto Ler 

e Escrever 

em todas as 

áreas 

Estratégias 

Ciclo II 

- Comprometer os professores de todas as áreas no trabalho com as práticas de leitura e escrita; 

- Contratar assessoria para DOT/SME e DOTs/P das Coordenadorias de Educação; 

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos: 

- Elaboração de Referenciais para construção da competência leitora e escritora em cada área; 

- Elaboração de orientações didáticas: 

- Reestruturação da recuperação contínua e paralela: 

Fonte: elaborado pela autora 
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A portaria informava que havia um quadro de fracasso escolar instalado, com um 

índice de 30% de alunos em defasagem na aquisição da leitura e escrita; informava também 

que os professores apresentavam dificuldade em promover boas situações de aprendizagem e 

que havia a necessidade de articulação dos gestores pedagógicos para criar condições 

didáticas mais favoráveis, sendo necessário que DOT- SME  estabelecesse diretrizes mais 

claras para orientar as Unidades na busca da melhoria da qualidade da educação. Importante 

ressaltar que na portaria não são explicitadas as fontes de onde foram extraídos os índices a 

respeito do fracasso escolar e da formação de professores. 

Para responder ao problema indicado, a gestão apresenta o Programa Ler e Escrever 

como uma política pública capaz de atender essas necessidades. Como foi possível observar 

no Quadro 3, o Programa contava com três projetos iniciais: Toda Força ao 1º ano (TOF), 

Projeto Intensivo de Ciclo (PIC) para os alunos do 4º ano e Ler e Escrever em todas as áreas 

(para o Ciclo II). Trataremos mais detalhadamente desses projetos no Capítulo 4. 

Em novembro de 2007 esse programa é reestruturado pela portaria SME 5403/07 

(SÃO PAULO, 2007d), que amplia o PIC também para o 3º ano e o Ler e Escrever para o 2º 

ao 4º ano do Ciclo I, prevendo formações para os professores e produção de material didático. 

Em 2010, há a publicação de uma última portaria, a 5905/2010 (SÃO PAULO, 2010), que 

inclui o Projeto TOF também para os alunos do 2º ano, devido a instituição do Ensino 

Fundamental de 9 anos. Ao longo do programa, não há alteração dos ciclos, que 

permaneceram dois: da 1ª a 4ª série (posteriormente 1º ao 5º ano) e da 5ª a 8ª série 

(posteriormente 6º ao 9º ano). 

Em 2007, o Programa Ler e Escrever é implementado no Governo do Estado de São 

Paulo, na gestão de José Serra, recém-eleito governador. Outras prefeituras do estado farão a 

adesão ao Programa nos anos seguintes. 16 

No Anexo Único da Portaria, é relatado, sem apresentar dados mais efetivos, que o 

cenário de alfabetização que se vivia era precário e que a partir das ações realizadas pelo 

governo, nos primeiros meses de 2005, seria possível verificar alguns resultados, sem 

mencionar quais. 

 
[...] As ações acima citadas se iniciaram e já estão surtindo efeito. Na medida em 

que se atinge o objetivo de envolver os gestores no processo de melhoria da 

qualidade da educação, fortalecer as equipes pedagógicas e, em especial, de 

                                                 
16 A possibilidade de adesão de outros municípios do Estado de São Paulo, ao Programa Ler e Escrever, pode ser 

verificada em nota publicada no site oficial da Secretaria de Educação do Estado. 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/municipios-podem-aderir-ao-ler-e-escrever-e-sao-paulo-faz-escola/ 

Último acesso em: 25/12/2020 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/municipios-podem-aderir-ao-ler-e-escrever-e-sao-paulo-faz-escola/
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conseguir uma maior eficiência no ensino da leitura e da escrita, novas condições se 

criam e outras demandas se configuram. As condições institucionais começam a se 

consolidar: portanto, o caminho agora é atuar diretamente nas condições de ensino, 

trazendo a didática para o centro da cena. Assim, serão propostos investimentos 

tanto nos anos inicial e final do Ciclo I e no Ciclo II, que deverão ser 

implementados, acompanhados e avaliados. (SÃO PAULO, 2005c) 

 

Cecília, a entrevistada que trabalhou no DOT-SME nas gestões Serra/Kassab, 

confirma que a principal justificativa apresentada para a implementação do programa era a 

condição de aprendizagem dos alunos, que SME trazia os resultados de que o desempenho 

dos alunos em leitura e escrita não era satisfatório. Segundo Cecília, esses dados vinham de 

diagnósticos e sondagens internas, que passaram a ser sistemáticas: 

 
Esse era o quadro bem aflitivo para quem está na gestão. Você tem que pensar as 

diretrizes que você toma para que esse quadro seja minimizado. Então, eu acho que 

teve uma questão que foi muito forte, que foi a questão dos diagnósticos, as 

sondagens que foram feitas de Língua e de Matemática, era bimestralmente esse 

acompanhamento, que tinha que vir, e aí a diretoria tinha que cobrar [...] Os 

indicadores eram nossos, das sondagens feitas pelas Diretorias e vinha para a 

Secretaria, e a partir daí a gente ia fazendo o acompanhamento. Acho que teve um 

avanço significativo, porque o tempo inteiro você ia olhando para os diagnósticos, a 

gente olhava o diagnóstico da Diretoria, mas a gente também olhava e fazia o 

acompanhamento dos diagnósticos das escolas, tentando entender um pouco o que a 

escola estava entendendo por pré-silábico, por silábico, por silábico-alfabético, às 

vezes já era alfabético e a escola estava dizendo que... Essas coisas que eram, na 

verdade, do sistema de escrita, eram acompanhadas muito, muito de perto, até 

demais. [...] a diretora de DOT na época cobrava da gente ferrenhamente, tinha que 

voltar e a gente tinha que fazer esse acompanhamento. (Cecília, Depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Claudio também informa que passou a haver no período uma discussão mais 

sistematizada sobre avaliação externa e sobre os dados que a rede dispunha até o momento 

sobre as condições de aprendizagem dos estudantes. 

 
Bom, na época a discussão que era levantada, realmente era a condição de 

aprendizagem dos alunos. [...] começou-se a pensar mais fortemente sobre os 

resultados da avaliação externa, e aí acabou-se por detectar que realmente 

tínhamos uma grande defasagem de aprendizagem. Inclusive, lembro que esses 

resultados pautavam bastante as nossas discussões, em termos de acompanhamento 

de aprendizagem e tal [...] o que eu tenho pra te dizer mais ou menos é assim: era 

uma interlocução em que a SME fortemente trazia a questão dos resultados mesmo. 

E assim, que precisava se mobilizar no sentido de criar um programa realmente 

para dar conta disso [...] E a formação, acho que foi um aspecto que, de bastante 

investimento. Eu me lembro que éramos chamados, inclusive a supervisão também, 

no sentido de entender o que que eram essas avaliações externas. Lembro-me das 

formações que eles trabalhavam o que que era um item de resposta, como elaborar 

boas perguntas de avaliação, bancos de respostas.. enfim, toda essa teoria mais 

geral da avaliação. Foi constituído na SME a essa época um núcleo de avaliação 

que começou a pensar. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 
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Percebe-se que apesar de utilizar a palavra urgência reiteradamente, os dados naquele 

momento ainda eram parciais e vinham de algumas avaliações internas da rede, e que 

começava naquele momento a ser discutido os dados de avaliações externas, porém ainda não 

havia um Núcleo de Avaliação e nem um sistema de avaliação próprio da rede municipal. 

Apresentam também de forma clara a corresponsabilização da equipe gestora, 

incluindo o supervisor escolar. Dentro dessa lógica esperava-se o envolvimento de toda a 

gestão, cabendo ao diretor alinhavar as questões pedagógicas e administrativas, ao 

coordenador pedagógico multiplicar junto à equipe as formações recebidas e o entendimento 

de que colocando a didática no centro das ações seria possível garantir uma maior eficiência 

pedagógica e melhores resultados, o que pode ser observado no depoimento de Claudio, a 

seguir. 

 

[...] a época era muito valorizado o que eles chamavam de trio gestor. [...] Então, a 

formação ela se dava não só para o coordenador pedagógico, mas também era 

objetivado que os diretores também tivessem participação [...] Porque assim, 

entendia-se no papel do diretor a importância devida. No sentido de que ele também 

deveria fazer toda a sua gestão voltada pro pedagógico [...] até, no sentido da 

importância que ele tinha desse papel de acompanhar o aprendizado dos alunos 

também[...] Então a formação ela tinha esse caráter. [...] Eles eram chamados 

dentro do horário de trabalho. [...] Apesar de ter valorizado esse papel do trio 

gestor, eu penso que assim, vamos dizer, em termos percentuais as formações eram 

60% coordenador e acho que 40% trio gestor, na verdade. (Claudio, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Sobre esse papel atribuído à gestão escolar, nas reformas educacionais desse século, 

Ball (2001) problematiza que ela é utilizada para substituir regimes ético-profissionais, em 

prejuízo de modelos empresariais competitivos, transformando-os em um verdadeiro símbolo 

desse paradigma. A responsabilidade pela organização local é delegada para os gestores, que 

serão cobrados e monitorados pelos resultados das unidades escolares através das avaliações 

realizadas. Para Ball “O trabalho do gestor envolve a infusão de atitudes e culturas nas quais 

os/as trabalhadores/as se sentem, eles/as próprios/as, responsabilizados/as e, simultaneamente, 

comprometidos/as ou pessoalmente envolvidos/as na organização. ” (BALL, 2001, p. 108). 

Para o autor, essas novas formas de administração estabelecem alterações nas relações e nas 

subjetividades, calcadas em duas principais tecnologias, o gerencialismo (estabelecendo uma 

cultura de responsabilização e desempenho) e a performatividade (através de mecanismos 

criados para estimular, julgar e comparar os resultados dos profissionais) (BALL, 2005).  

Em relação aos três projetos instituídos pelo Programa Ler e Escrever, o projeto TOF 

consistia em formação para o CP e formação de todos os professores regentes do 1º ano do 
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Ciclo I, dentro da Unidade Educacional, sob responsabilidade da coordenação pedagógica. 

Era pautada no livro de Orientações Didáticas, nas expectativas de aprendizagem, nos 

fichários com planejamentos semestrais, mensais, semanais e de rotina diária, com modelos 

de atividades, publicados em 2006.  

Ao apresentar a justificativa para o Projeto TOF, na portaria que institui o programa, 

afirmam que se basearam em dados de institutos de pesquisa de que os alunos que são 

alfabetizados ao final do 1º ano têm maior sucesso de aprendizagem futura e que os que não 

alcançam, acumulam fracassos em anos posteriores. E que na rede, naquele momento, havia 

sido detectado que 30% dos alunos não escrevem convencionalmente. Também não 

explicitam como se deu essa pesquisa por amostragem e qual a metodologia empregada. E ao 

falar das deficiências mencionam que elas têm múltiplas origens, mas também não explicitam 

quais seriam elas. 

 
 Embora não exista um levantamento de dado oficial em relação ao número de 

alunos que concluem o 1º ano do Ciclo I sem os conhecimentos mínimos necessários 

de leitura e escrita, em 2004, foi realizada uma pesquisa, por amostragem, com o 

objetivo de avaliar a competência de escrita dos alunos que cursavam o 3º ano do 

Ciclo I. Os dados levantados apontaram que há escolas que alcançam até 30% de 

alunos que não escrevem convencionalmente. Essa pesquisa vem confirmar o que 

outros documentos produzidos por esta Secretaria têm indicado, ou seja, que as 

causas desta alfabetização precária são muitas e têm diferentes origens. (SÃO 

PAULO, 2005c) 

 

Em relação ao PIC, cuja ação era voltada para os alunos da 4ª série do Ciclo I, que 

haviam sido reprovados por mais de uma vez, inicialmente, a portaria informava que o 

objetivo era “reverter o quadro atual de fracasso escolar dos alunos nesta etapa da 

escolarização” (SÃO PAULO, 2005c). Apresentam os seguintes dados 

 
A análise dos dados de retenção dos alunos ao final do Ciclo I, nos anos de 2000 a 

2003, evidencia que 12% dos alunos matriculados são retidos no 4º ano, o que 

equivale a 10.000 (dez mil) alunos da rede. Os estudos realizados pela DOT/SME 

revelam que este sistema de ensino gera, por escola, pelo menos uma sala de alunos 

retidos ao final do Ciclo I, em torno de 30 a 35 alunos em média, e que, para agravar 

ainda mais o quadro em questão, podem ser reprovados por vários anos 

consecutivos. Não existe um estudo ou mesmo um levantamento preciso quanto ao 

perfil destes alunos nem quanto aos critérios para sua retenção ao final do Ciclo I. 

Acredita-se que são alunos que apresentam, ao longo da escolaridade, dificuldades 

em acompanhar o restante do grupo classe, no que diz respeito principalmente à 

leitura e à escrita. Portanto, são aqueles que não adquiriram o domínio do sistema de 

escrita ou têm poucas condições de fazer uso deste conhecimento de forma 

autônoma. Assim, apresentam distorção idade-série de um ou mais anos, 

dependendo do número de retenções que tiveram. (SÃO PAULO, 2005c) 

 

Mas, ao apresentar os dados e anunciar as medidas que serão tomadas, também não há 

uma justificativa do porquê a criação dessas salas foi escolhida como caminho para o 
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enfrentamento dessa problemática. Sobre o PIC inclusive, Cecília informa que foi uma 

demanda emergencial da rede para atender alunos que eram sistematicamente retidos ao final 

do ciclo. 

O PIC eu acho que foi uma demanda emergencial da rede. Quer dizer, da mesma 

forma que eu falei lá da minha experiência inicial na escola, com aqueles alunos do 

4º ano, a gente tinha um exército de alunos que não sabiam Ler e Escrever no 4º 

ano, então como é que a gente apoia a escola, para que a gente não tenha esse 

aluno? E à medida que ele vai para o Fundamental II, o professor de área, ele não 

consegue... [...] A gente tentou dar, no fundo, a partir do programa do PIC, 

visibilidade para que esses alunos deixassem de ser invisíveis na escola, e que a 

escola, que a gente pudesse, no fundo, ter um apoio, pagar um professor a mais, 

oferecer material, mas assim, foi o que na hora a gente conseguiu pensar e tentar 

organizar para que você contribuísse de alguma forma com aquilo que você estava 

vendo que era uma situação limite que a rede tinha [...] (Depoimento pessoal, 

Cecília, 2019) 
 

Claudio relata que o PIC não trouxe bons resultados e que logo que foi implementado 

houve reação contrária da rede em relação ao agrupamento de alunos com dificuldades de 

aprendizagem em uma única sala, pois muitos profissionais acumulavam estudos teóricos 

contrários a essa perspectiva. 

 

[...] no bojo veio um programa que era assim pra dar conta dos alunos com 

dificuldades no terceiro ano, que eles chamaram de PIC. O que na verdade, me 

lembro a época, não produziu bons resultados. Mesmo porque reunia todos os 

alunos com dificuldade numa mesma sala [...] Aí, o professor era chamado para 

uma formação específica, os professores desses anos. Mas, assim… é… acabou não 

produzindo bons resultados efetivamente [...] Que aí, penso que foi onde deu-se o 

pontapé inicial para investir na recuperação paralela.[...] Não produzia bons 

resultados. Na verdade, assim, você colocava todos os alunos com dificuldade, não 

tinha possibilidade de trocas [...] E isso já era uma questão levantada a época, 

porque já tinham os estudos de Vygotsky, então o pessoal já logo que criou já teve 

um pouco de resistência [...] (Depoimento pessoal, Claudio, 2019) 

 

A problemática das salas de PIC, apresentada por Claudio, é corroborada pela pesquisa 

de CUNHA (2015, p.50). Entretanto, em sua tese a autora afirma que as salas de PIC não 

eram tão homogêneas quanto se imaginava, mas que havia estudantes reprovados por faltas; 

com deficiência; indisciplinados, mas com domínio da leitura e escrita e estudantes com 

dificuldades severas de aprendizagem. Para a autora, essas salas, com tamanha diversidade e 

formadas por cerca de 30 estudantes, acabavam sendo as últimas a serem escolhidas pelos 

docentes, ficando normalmente para professores mais novos, com menor pontuação e menor 

experiência. 

Em relação ao Projeto Ler e Escrever em todas as áreas do Ciclo II, a portaria 

informava que os alunos precisavam ler e escrever não apenas de forma rudimentar e que as 

competências de leitura e escrita apresentadas por muitos alunos não eram suficientes. 
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As demandas colocadas pela sociedade hoje, trazem em seu bojo a 

necessidade da transformação das ações da escola. Não basta que a formação 

dos alunos continue pautada apenas em situações que os possibilite ler e 

escrever de forma rudimentar; faz-se necessário que os alunos aprendam as 

práticas de leitura e escrita atreladas aos gêneros da esfera escolar 

(divulgação científica, jornalística e literária). Essas práticas de leitura e 

escrita devem ser ensinadas, aprendidas e não somente avaliadas pela escola. 

Ao chegar ao Ciclo II os alunos têm algumas competências de leitura e 

escrita mas estas, frequentemente, não são suficientes para os novos desafios 

que se colocam nesta etapa. (SÃO PAULO, 2005c) 

 

Portanto, como podemos concluir, apesar de mencionar que ações teriam sido 

realizadas pelos governos anteriores, era exposto um cenário de defesagem e fracasso escolar 

que precisava ser enfrentado e a resposta seria a adesão ao Programa Ler e Escrever. Cabe 

lembrar que em 2006, quando o Programa foi efetivamente iniciado, era um ano eleitoral, em 

que José Serra concorreu à disputa para o governo do Estado de São Paulo e a comunicação 

com a mídia se deu sobretudo na bandeira da alfabetização, informando que as crianças 

passariam a ter dois professores em sala de aula no 1º ano, quando na verdade tratava-se de 

um professor e de um estagiário, em processo formativo. 

Para tal ação estabeleceram-se sucessivos convênios junto às Universidades e 

Institutos Superiores de Educação, para que os estudantes de pedagogia atuassem junto aos 

professores de 1º ano. Os estudantes ficavam desobrigados do pagamento da mensalidade do 

curso superior e as instituições recebiam um repasse da prefeitura, o que inclusive atraía 

muitos alunos para a instituição.   

Como podemos inferir a partir do que foi discorrido, as principais influências para a 

realização do Programa Ler e Escrever foram os programas federais desenvolvidos durante a 

gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e do secretário Paulo Renato, com a 

migração de técnicos da gestão federal para o município. Esses programas receberam 

influências do chamado consenso estabelecido a partir das Conferências Internacionais de 

Educação e das prescrições das agências internacionais, com um enfoque na produção de 

materiais curriculares, formação de professores, gestão e avaliação. 

Essas influências, que Ball (2001) chama de colonização da política educacional, não 

são assimiladas automaticamente, mas recebem interferências dos contextos locais, entretanto, 

como sinalizam Lopes e Macedo (2011), a recontextualização ocorre sempre dentro de um 

quadro discursivo que é difundido e reforçado pelas chamadas comunidades epistêmicas. 

 
[...] Ball destaca que a convergência de políticas no mundo global pode ser 

explicada pelos vínculos e correspondências entre políticas de diferentes países que 

constroem o que ele denomina de políticas genéricas, capazes de contribuir para a 

crescente colonização da política educacional pela economia e para os constantes 
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empréstimos de reformas do mundo empresarial para o mundo educacional. Entre 

essas políticas genéricas ele situa: o neoliberalismo, a nova economia institucional, 

a performatividade, a teoria da escolha pública e o novo gerencialismo. [...] Ainda 

que Ball (1998) destaque como as políticas genéricas são submetidas a interações e 

conflitos locais, não deixa de salientar o quanto a contestação tende a se desenvolver 

nesse quadro discursivo, difundido e reforçado pela ação das comunidades 

epistêmicas. (LOPES e MACEDO, 2011a, p.270) 

 

Para justificar a adoção do Programa Ler e Escrever, no município de São Paulo, a 

gestão alegou o quadro de fracasso escolar, sem explicitar a metodologia empregada na 

pesquisa que levou a essa conclusão e como esses dados foram alcançados. Não colocou em 

discussão outras rotas possíveis para pensar a política pública, mas, definiu um programa, 

com a elaboração de técnicos que já vinham de experiências nas gestões federal e estadual. 

Para isso adotou como medidas: a formação continuada do trio gestor, solicitando um maior 

envolvimento da gestão no acompanhamento das aprendizagens; a formação do coordenador 

pedagógico que deveria atuar como multiplicador e formador na Unidade escolar; a produção 

e prescrição de materiais curriculares, pois segundo consta no documento os professores 

careciam de boas práticas pedagógicas; a formação continuada de professores, com enfoque 

na didática; a adoção de sondagens sistemáticas e a implantação de um sistema próprio de 

avaliação externa da rede municipal. 

Como já afirmamos anteriormente, o Programa também foi implantado na Rede 

Estadual de Educação de São Paulo, em parceria com a SME-SP e exportado para as demais 

redes municipais, anunciado como uma importante resposta governamental para a superação 

dos baixos índices de aprendizagem, como podemos verificar na afirmação de Negrão (2012) 

 
Hoje, a SEESP exporta o Programa Ler e Escrever às prefeituras do interior do 

Estado de São Paulo, celebrando convênios de parcerias, por meio dos quais as redes 

municipais de ensino, adquirem os direitos legais para implantar o Programa e 

recebem, também sem custo financeiro, o material para professores e alunos, além 

da formação de um pequeno quadro de seus profissionais, com vistas a desencadear 

o processo formativo em suas redes de ensino. (NEGRÃO, 2012, p. 88) 

  

3.4.2 O Programa Mais Educação São Paulo 

A partir de 2013 teve início uma nova gestão, a prefeitura de São Paulo passou a ser 

administrada por Fernando Haddad, do PT. O prefeito eleito, permanece no cargo durante os 

quatro anos da gestão. Professor da Universidade de São Paulo, com experiência também no 

executivo, entre elas a participação na gestão petista municipal de Marta Suplicy, quando foi 

chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento e depois no governo federal, 

na gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, inicialmente como assessor especial do 
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Ministério do Planejamento e posteriormente ministro da Educação, cargo que manteve 

também na gestão da presidenta Dilma, até 2012, quando saiu candidato à prefeitura de São 

Paulo.  

Durante a sua gestão como prefeito a cidade contou com três secretários de Educação: 

Antonio César Russi Callegari (2013/2014), sociólogo, especialista em gestão pública, 

membro do Conselho Nacional de Educação (entre 2004 e 2018), ex-Secretário de Educação 

Básica no MEC (em 2012); Gabriel Benedito Isaac Chalita (2015/2016), ex-deputado federal, 

ex-Secretário de Educação no Governo do Estado de São Paulo, durante o mandato de 

Geraldo Alckmin, professor Universitário na PUC-SP e Nádia Campeão, vice-prefeita da 

cidade, acumulou a função de Secretária de Educação, quando Gabriel Chalita saiu candidato 

a vice-prefeito na chapa de Fernando Haddad, em 2016. Nádia já havia trabalhado na gestão 

de Marta Suplicy, como Secretária de Esportes. Aqui, cabe mencionar que a política de 

alianças que levou à secretaria quadros não originários da esquerda foi alvo de duras críticas. 

Nos primeiros meses da administração houve a manutenção de muitos quadros da 

gestão anterior, como podemos apreender do relato de Solange: 

 
[...] aí também a gente passa a ter um momento que a gente começa a reformular as 

equipes, né? Porque até então a gente estava trabalhando basicamente com quem 

era da gestão passada. Porque havia um entendimento de que aquelas pessoas eram 

técnicas e, portanto, não precisariam, não tinham um trabalho político ali.... a gente 

errou muito por conta disso, nos desgastamos muito por conta disso [...] 

(Depoimento pessoal, Solange, 2019) 

 

 

Solange também trata do diagnóstico da rede municipal que foi apresentado naquele 

momento por parte da equipe que remanesceu da gestão anterior 

 
[...] o diagnóstico que nós tínhamos, era o diagnóstico que a gente tinha através dos 

resultados das avaliações externas do Ensino Fundamental, primeiro isso. Ensino 

Fundamental em São Paulo, com problemas aí, então o dado era qual é o 

desempenho que esse... embora eu não goste de avaliar só sob esse prisma, mas 

essa foi uma das coisas que foi levada pra lá.  [...] Então.... mas nós nos baseamos 

muito nos dados do IDEB. Tanto que... Não que nós quiséssemos. Mas eu me lembro 

que em uma das primeiras reuniões as Diretorias de Ensino, chamando os Diretores 

Regionais, lá no começo de 2013, mais os responsáveis pelas equipes pedagógicas 

de cada Diretoria de Ensino, o que foi apresentado pelas nossas chefias ali foram 

os dados do IDEB, “olha o desafio que a gente tem”. (Solange, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Mas, segundo a entrevistada, a equipe que passou a compor o DOT, e que vinha 

naquele momento das unidades escolares, trazia também outros elementos para compor o 

diagnóstico para além dos dados apresentados pelo resultado das avaliações externas. 
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[...] E como todos nós estávamos na rede e fomos pra dentro da Secretaria. Não 

tinha ninguém ali de fora da escola, todo mundo estava na escola, levamos também 

pra lá os principais dilemas que vivia o Ensino Fundamental. Na questão das 

relações, a relação professor-aluno, as relações com a comunidade, as 

preocupações com a questão da gestão. A questão da gestão democrática e aí tudo 

isso foi desencadeando outros programas também, mediação de conflitos... [...] A 

relação com a adolescência... a questão da passagem da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental, a preocupação que nós já vínhamos trazendo há bastante 

tempo, que as crianças quando chegam no Ensino Fundamental a ruptura era 

enorme, então como trabalhar... Então, a gente tinha essas coisas que a gente 

também levava para a discussão. [...] Uma escola mais inclusiva, uma escola mais 

participativa, uma escola com mais protagonismo de crianças, jovens e adultos, 

com relações outras com a comunidade, com uma comunidade mais participativa, 

também vai depois, resultar em um bom índice do IDEB. (Depoimento pessoal, 

Solange, 2019) 

 

Silvia, uma das entrevistadas, traz o diagnóstico de uma parcela da rede de que, 

olhando sobre o prisma das avaliações externas, a política pública anterior não havia 

garantido de fato melhoria nos índices, ao mesmo tempo em que deixava pouco espaço para a 

discussão de outras alternativas pedagógicas, com materiais extremamente prescritivos para 

os professores, com uma formação centrada no coordenador pedagógico e com a 

fragmentação das disciplinas. 

 
[...] se fosse pegar como referência os próprios resultados das Avaliações Externas, 

isso não tinha garantido curva crescente, uma melhoria nos resultados com aquele 

modelo que estava vigente naquele momento. Era um pouco esse o diagnóstico e aí 

a gente entendia que além de ser muito fragmentado por disciplinas por meio dos 

objetivos de aprendizagem, também não tinha espaço para discussão, para reflexão, 

pro debate, pra uma formação mais voltada para a práxis. Se você pensar assim no 

segmento de professores, isso não acontecia. [Silvia, depoimento pessoal, 2019] 

 

Podemos perceber a partir das entrevistas coletadas que os primeiros meses de gestão 

foram tempo de afinamento de concepções dentro da própria equipe que compunha o DOT. 

Solange revela que nesse início existiram muitos embates por haver concepções muito 

diferentes sobre como as questões deveriam ser encaminhadas. Ela resume que havia três 

grupos principais: o grupo que havia permanecido da gestão de Gilberto Kassab; o grupo de 

fora da rede, do MEC e de outros municípios, que compunham trazendo experiências de 

diferentes regiões do país e o grupo que vinha da rede e que já havia acumulado experiência 

em outras gestões petistas na educação em São Paulo. 

 
E foi muito tenso, foi uma relação muito tensa. [...] Foi principalmente no primeiro 

ano, 2013, mas... até 2014. Até 2014 foi bastante tenso, porque em 2014 também, a 

gente começa a construir os materiais de Orientação. (Solange, depoimento 

pessoal, 2019) 
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Uma outra questão que se colocava à mesa era o tempo. Uma parte do grupo muito 

preocupada com o tempo político, de entender que o tempo era curto para implementar 

políticas que consideravam necessárias e que, portanto, muitas vezes entendia que isso 

justificava a realização de atividades mais objetivas. E outro grupo, solicitando que as ações 

fossem mais debatidas e dialogadas com o maior número possível de pessoas. Para Solange, 

conciliar os desejos expressos pelos diversos atores, de dentro e de fora da Secretaria, também 

se mostrou bastante árduo. 

 

[...] não perder a oportunidade de implementar coisas importantes, naqueles quatro 

anos que passam que nem um rojão, mesmo assim... Alguns tinham essa 

preocupação muito exacerbada e, portanto, queriam fazer coisas [...] mais 

objetivas. E um outro grupo que vinha de uma formação mais dialogada com a 

rede, que tinha tido essa experiência de construir as coisas com mais diálogo com a 

rede que [...] Esse foi o grande desafio pra nós. Como conciliar esses dois tempos, 

embora eu sempre defendi que uma das questões, o que que de fato fica de uma 

política pública pra uma Rede de Ensino? Tão grande como a nossa, tão complexa 

e tão diversa. O que é que fica? Ficam esses momentos de participação.  

(Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

Mas a partir do final do primeiro semestre do ano de 2013 houve a apresentação do 

processo de Reorganização Curricular e Administrativa, intitulado “Mais Educação São 

Paulo”. A atribuição do nome ao programa certamente não tem caráter aleatório. O mesmo 

nome, Mais Educação, havia sido atribuído ao programa federal que instituía ações voltadas à 

educação integral e que fora implantado em diversos municípios pelo país, durante o período 

em que Fernando Haddad foi ministro da Educação. Solange retrata como foram apresentadas 

as primeiras discussões para o subsídio do programa 

 

Então na verdade o que começa o Mais Educação São Paulo, essa Reorganização 

do Ensino Fundamental, tem um papel muito grande do próprio prefeito, Fernando 

Haddad e do Cesar Callegari, porque ambos estiveram no Ministério da Educação 

e ele foi pautado muito, eu sinto, em experiências que eles vivenciaram lá no 

Ministério da Educação em outros lugares, em outros municípios, em outros 

Estados. Tanto na Reorganização de Ciclo como na questão da nota, da 

reprovação, tal. Então, o primeiro movimento do Programa Mais Educação São 

Paulo tinha essa preocupação com a estrutura, com a estrutura do Ensino 

Fundamental. [...] Então, foi um pouco, um misto do que eles vivenciaram como 

experiência no Ministério da Educação de outros lugares do Brasil e um pouco da 

nossa experiência também que trazíamos das duas outras gestões anteriores do PT. 

[...] e a gente acabou construindo uma coisa nova. (Solange, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Segundo os dados apresentados por Solange, o primeiro momento do Programa Mais 

Educação foi marcado mais pelas experiências vivenciadas pelo próprio prefeito e a sua 

equipe, quando integrantes do Ministério da Educação, e a partir do plano de metas da cidade 
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de São Paulo17, tendo cinco dimensões principais: infraestrutura, currículo, avaliação, 

formação e gestão. Silvia coloca que inicialmente foram realizados círculos de debates com as 

DREs sobre temas e princípios gerais que norteariam o documento de reorganização. 

 
[...]Esse documento ele resultou de algumas reuniões entre as equipes Pedagógicas 

e de representantes da Supervisão Escolar também das 13 DREs. Mas ele ainda era 

em linhas gerais, alguns princípios, defendidos, e durante mesmo a formulação 

desse primeiro documento ainda não existia uma, ele não se reportava ainda as 

gestões anteriores, ele procurava partir um pouco do que era identificado naquilo 

que as pessoas traziam. Tinham sempre algumas perguntas que norteavam as 

discussões, mas em termos também do que era a função da educação, ou em termos 

do que era necessário hoje na sociedade contemporânea, mas, ele ainda era mais 

genérico. [...] a gente tinha muitas vezes algumas divergências, entre o que devia 

fazer parte desses princípios desse documento. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 
 

Entre as divergências para esse ponto inicial do debate do que viria a ser a 

Reorganização Curricular, estava a proposta para o próprio nome da ação, que colocava em 

cena os princípios do que seria realizado. 

 
Por exemplo, uma coisa que ilustrou bem, a gente queria chamar esse processo de 

Movimento de Reorientação Curricular. Movimento é o nome que foi dado quando 

teve a gestão da Prefeita Luiza Erundina e do Paulo Freire. Então, teve um dia que 

a gente estava reunido numa sala e a gente queria que fosse apresentada essa 

discussão que estava sendo apresentada pelo prefeito também. E o prefeito foi 

Ministro da Educação, então tinha um interesse e uma afinidade com o tema da 

Educação, com as políticas públicas e foi proposto que a gente chamasse essa 

consulta pública, como Movimento de Orientação Curricular, mas não foi aceito 

com esse nome. Tinha a ideia de Reforma Curricular, alguma coisa nessa linha, 

mas não de Movimento de Reorientação. Ou até aceitava chamar de Reorientação, 

mas não de um movimento que daria essa ideia mais de participação mais intensa e 

tudo mais. (Silvia, Depoimento pessoal, 2019) 

 

Após debates internos na rede, a partir de abril, com o documento “Considerações 

sobre o currículo e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos na Rede 

Municipal de São Paulo: contexto e perspectivas18, foi apresentada uma minuta para consulta 

pública, em agosto, que foi disponibilizada no site da Secretaria Municipal de Educação e 

                                                 
17 O plano de metas tem origem no plano de governo que foi apresentado antes da disputa eleitoral para a 

prefeitura. No início da gestão foi apresentada a primeira versão do documento e após consultas públicas foi 

apresentado o documento final com 123 metas para a cidade de São Paulo. Os documentos podem ser acessados 

em 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/programa_de_metas/index.php?p=149999#:~

:text=O%20novo%20Programa%20de%20Metas,objetivos%20e%203%20eixos%20tem%C3%A1ticos. Último 

acesso em: 29/01/2020 

 
18 O Documento pode ser acessado no CEDOC pelo seguinte link: 

file:///C:/Users/Motion/Downloads/texto_reflexao_diretrizescurriculareS_17abr13.pdf; último acesso em 

29/01/2020 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/programa_de_metas/index.php?p=149999#:~:text=O%20novo%20Programa%20de%20Metas,objetivos%20e%203%20eixos%20tem%C3%A1ticos
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/programa_de_metas/index.php?p=149999#:~:text=O%20novo%20Programa%20de%20Metas,objetivos%20e%203%20eixos%20tem%C3%A1ticos
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Motion/Downloads/texto_reflexao_diretrizescurriculareS_17abr13.pdf
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ficou aberta entre agosto e setembro de 201319. Além da consulta online, durante esse período 

ocorreram também debates regionais. No depoimento de Anita, uma das entrevistadas, que no 

período inicial das discussões do Programa atuava em uma das escolas da rede, percebemos a 

complexidade presente nesses processos e como eles ocorrem de forma desigual nos 

territórios. 

 
[...] Nós fomos chamados para um debate sobre o Programa, e um debate que... um 

debate que a gente não tinha nenhum tipo de preparo antes ou o documento em 

mãos pra poder ir para esse debate e contestar ou reafirmar o que estava lá. Eu sei 

de relatos que em outras DREs houve esse debate mais dentro das Unidades. Na 

DRE em que eu trabalhava foi mais centralizado e com pouco debate prévio na 

Unidade. [...] Um professor por escola. Eu fui, minha escola tinha me chamado na 

época, eu fui pro debate assim, mas não foi nada tranquilo. [...] Eu me apropriei do 

processo autonomamente, mas não foi debatido dentro da Unidade não. 

(Depoimento pessoal, Anita, 2019) 

 

Após o período de consulta, foi publicado em outubro de 2013, o Decreto 54.452 

(SÃO PAULO, 2013a) que instituiu o Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação 

São Paulo e a Portaria 5930 (SÃO PAULO, 2013b), que regulamentou o decreto. Em janeiro 

de 2014, é publicado o caderno de Subsídios para a Implantação do Programa Mais Educação 

São Paulo (SÃO PAULO, 2014a), que contava com 21 notas técnicas, com explicações e 

referências sobre os diversos pontos da proposta. Uma nota técnica específica sobre 

Avaliação, a nota técnica 22, foi publicada posteriormente.20 

A pesquisa de mestrado de Guabiraba (2017) faz um resgate importante desse 

processo, da produção das notas técnicas e de algumas das discussões travadas na rede.   

As propostas, entretanto, não agradaram imediatamente os trabalhadores que 

compõem a rede municipal de ensino. Professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, supervisores e equipes de apoio, unidos aos seus sindicatos, não se 

sentiram contemplados em todas as suas reinvindicações. As queixas sindicais 

giraram em torno das temáticas relacionadas a participação dos educadores na 

elaboração da reforma curricular, a reprovação no interior do Ciclo Autoral e a 

mensuração do processo de avaliação através de notas e não mais conceitos. 

(GUABIRABA, São Paulo, 2017) 

 

 O Quadro 4, apresentado a seguir, sintetiza os principais elementos para a 

compreensão da portaria 5930/2013. 

                                                 
19 A minuta pode ser acessada no CEDOC pelo seguinte link: 

file:///C:/Users/Motion/Downloads/ProgReorgCurricular15agosto2013.pdf; Último acesso em:29/01/2020 
20 O documento pode ser acessado em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10017.pdf. Entre os 

temas tratados pelas notas técnicas estavam: a educação infantil, a organização dos ciclos no Ensino 

Fundamental, a educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a diversidade, formação, jornada de 

trabalho, matrizes curriculares e regimento educacional. A nota técnica 22 tratava da avaliação, das relações com 

a aprendizagem, da periodicidade, das notas e conceitos, das sínteses bimestrais, entre outros. 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Motion/Downloads/ProgReorgCurricular15agosto2013.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10017.pdf
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Quadro 4.  Análise da Portaria SME 5930/2013 

 

Dados Gerais Prefeito - Fernando Haddad 

Secretário de Educação – César Callegari 

Ano de Publicação – 2013 

Vigência a partir de – 2014 

Justificativas - A ampliação do número de vagas para a Educação Infantil e universalização do 

atendimento para as crianças de 4 (quatro) e 5(cinco) anos de idade;  

- A integração curricular na Educação Infantil;  

- A promoção da melhoria da qualidade social na educação básica e, consequentemente, 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB;  

- A ressignificação da avaliação, com ênfase no seu caráter formativo para alunos e 

professores;  

- A alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental, nos termos do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC;  

- A integração entre as diferentes etapas e modalidades da educação básica;  

- O incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos projetos político-

pedagógicos das unidades educacionais;  

- O fortalecimento da gestão democrática e participativa, com envolvimento das famílias. 

Eixos I – Infraestrutura:  

 Ampliação do atendimento na educação infantil; 

 Eliminação do turno intermediário do ensino fundamental; 

 Ampliação da jornada dos alunos através de projetos de contraturno; 

 Eliminação de barreiras arquitetônicas. 

 

II – Currículo:  

 Na Educação Infantil considerar as características e as necessidades das 

diferentes fases de desenvolvimento das crianças e adequar-se as alterações 

promovidas pela Lei Federal 12.796; 

 No Ensino fundamental: duração de 9 anos, organizado em três ciclos de 

aprendizagem, sendo ciclo de alfabetização (do 1º ano 3º ano), ciclo 

interdisciplinar (do 4º ao 6º ano), com a docência compartilhada e ciclo autoral 

(do 7º ao 9º ano), com a introdução do TCA; 

 Na EJA: dividida em quatro etapas (alfabetização, básica, complementar, final); 

 

III – Avaliação:  

 Avaliação institucional; 

 Externa (Federais) e internas de caráter formativo; 

 A síntese da avaliação expressa em conceitos para o ciclo de alfabetização (P, S, 

NS) e em notas de 0 (zero) a 10 (dez), seguidas de comentários, para os demais 

ciclos, periodicidade bimestral; 

 Recuperação Paralela e Contínua. 

 

IV – Formação do educador:  

 De maneira sistemática nas unidades educacionais; 

 Com as Diretorias Regionais de Educação;  

 Em parcerias com outros entes federativos, inclusive nos Polos de Apoio 

Presencial UAB-SP a serem implantados em unidades integrantes dos Centros 

Educacionais Unificados - CEUs.  

 

V – Gestão: 

 Promoção de ações pela SME que visem fortalecer a gestão participativa e 

democrática das unidades educacionais, possibilitando o debate e a tomada de 

decisão conjunta por toda a comunidade escolar.  

Fonte: elaborado pela autora 
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Ao longo de 2014 foram publicados diversos subsídios que tratavam de aspectos 

específicos do Programa, entre eles os cadernos: subsídios de implantação do programa, 

sistema de avaliação pedagógica, supervisão escolar, plano de navegação do autor, entre 

outros que serão melhor detalhados no capítulo seguinte. O Programa trazia como principais 

justificativas a melhoria da qualidade social da Educação e do IDEB, incentivo à autonomia e 

valorização dos PPPs, fortalecimento da Gestão Democrática. 

O conceito de qualidade social na educação, para Silva (2009), contrapõe-se ao 

conceito de qualidade estabelecido pelo Banco Mundial, atrelado à concepção de qualidade 

própria dos negócios do mercado, e pode ser entendido como: 

 
A escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e 

dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as 

expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação; que busca 

compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu 

sentido político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento adequado, 

pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que 

transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas e de 

vivências efetivamente democráticas. (SILVA, 2009, p. 225) 

 

 

Essa proposta trouxe algumas mudanças significativas: a organização em três ciclos, 

denominando-os: ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano), ciclo interdisciplinar (4º ao 6º ano), 

ciclo autoral (7º ao 9º ano); avaliações bimestrais obrigatórias, alteração dos conceitos para 

notas de 0 a 10, reprovação nos anos finais de ciclo e em todo o ciclo autoral; criação da 

docência compartilhada, no ciclo interdisciplinar, com a atuação conjunta de professores 

especialistas e polivalentes; introdução do Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA) no último 

ciclo.  

Mas a reorientação desde o primeiro momento promoveu inúmeros debates internos e 

externos, um deles era sobre a continuidade ou a necessidade de produção de novos materiais 

curriculares. Um grupo entendia que as alterações propostas pela Reorganização eram 

compatíveis com os materiais já produzidos pela rede no Programa Ler e Escrever e outro 

grupo entendia que não, que era imprescindível a construção desse processo junto com os 

profissionais da RME-SP e que muitas das alterações propostas não eram abarcadas pela 

produção anterior 

 

Um outro embate que a gente teve muito grande, era o pensamento que algumas 

pessoas tinham que nós poderíamos encaminhar uma Reorganização Curricular 

daquela magnitude utilizando os materiais didáticos da gestão anterior, os mesmos 

materiais. Então isso também foi bastante difícil pra gente [...] Os vários embates 

que eu coloco é justamente por conta disso. Porque havia pessoas que queriam 
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fazer o copia e cola. Havia pessoas da estrutura ali que achavam isso. E a gente 

não. A gente queria construir aquela Reorganização também a partir do diálogo 

com a própria rede. Daquilo que a rede vinha, da construção que a rede já vinha 

fazendo. Durante todo o tempo a gente falou muito isso. A gente não quer em 

hipótese alguma romper com a história que a rede tem. (Solange, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Uma das questões mais polêmicas foi a proposta de reprovação em todos os anos do 

Ciclo Autoral. Esse foi, na época, um dos pontos de maior embate e de discussões intensas 

entre educadores, universidade e a própria comunidade escolar.  O governo defendia a 

possibilidade de reprovação considerando que a política de ciclo estabelecida até o momento 

não acontecia e que os alunos eram promovidos sem saber ler e escrever, transformando a 

progressão continuada em promoção automática. Parte dos educadores entendia que aumentar 

as possibilidades de reprovação seria ir contra os princípios defendidos pelas gestões 

progressistas, pois acentuaria a exclusão. 

 

Principalmente quando se coloca a questão da reprovação. Todo mundo, 

unanimemente, o Departamento inteiro era contra a reprovação. Foi muito difícil 

entender isso.  E mesmo quando a gente faz, os debates que se fizeram em 2013, 

porque aí se constituiu uma audiência pública, audiência não, uma consulta pública 

e a gente fez debate com algumas Universidades. Sempre o ponto que era mais 

complicado era esse. Da reprovação no ciclo autoral. [...] Eu me lembro de eu ter 

dito ao Secretário de Educação que eu desconhecia um lugar que estivesse 

organizado em ciclo com reprovação todo ano e ele falou “mas existe”. (Solange, 

depoimento pessoal) 

 

 

E a discussão foi ampliada e explorada por toda a rede, foi de fato um dos pontos mais 

polêmicos da reorganização curricular provocando debates intensos nas unidades escolares, 

pois alguns professores e até familiares entendiam que o retorno da reprovação traria uma 

moralidade para o processo educacional, ou um incentivo maior para que os estudantes se 

dedicassem aos estudos e a outra parcela entendia que colocar esse princípio era desconsiderar 

todos os fatores que influenciam no processo de fracasso escolar e excluir ainda mais quem já 

era excluído. 

 

(Na rede) Nós tínhamos os dois grupos grandes (contra e a favor da reprovação). E 

a nossa maior preocupação justamente era essa [...]Ao estabelecer a reprovação 

ano a ano, com o pensamento que a gente sempre quis combater, que é daquela 

coisa, de ter isso como uma arma, ameaça, então ter um instrumento que pudesse 

fortalecer uma visão muito equivocada de alguns professores infelizmente e achar 

que a reprovação é uma moeda de troca, “se você não fizer, olha que eu posso te 

reprovar”, entendeu? Então, uma relação que a gente condena, não tem nada a ver. 

Então a gente sabia que a gente ia enfrentar isso, fora que conceitualmente é aquilo 

que eu falei pra você, eu não entendo a reprovação dentro de ciclo, ponto, no final 

sim. (Solange, Depoimento Pessoal, 2019) 
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O primeiro e o segundo ano de governo foram, portanto, bastante tumultuados, além 

das discussões apontadas acima, em 2014 houve também a implantação do SGP (Sistema de 

Gestão Pedagógica), que visava que os registros anteriormente realizados nos diários de classe 

fossem realizados em sistema informatizado e que possibilitassem um maior acesso à gestão e 

às famílias, através de boletim bimestral comentado. Mas, como registra Silvia, houve uma 

grande reação da rede que dizia não ter condições estruturais para tal ação. 

 

Isso já foi uma primeira grande discussão porque ele demandava uma estrutura, 

uma infraestrutura que as escolas diziam não ter tranquilidade ainda com isso, a 

ideia de que os horários destinados a estudo dentro da escola, pelo menos nesse 

começo, foi muito utilizado para dar conta, como é que o professor ia registrar tudo 

aquilo? Ainda tinham as falhas de sistema, a empresa que ficou responsável por 

esse sistema era uma empresa terceirizada então a gente tinha que 

permanentemente ficar [...] Então, foi um período bastante intenso, movimentado. 

(Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Segundo os relatos apresentados acima, o ano de 2013 e o início de 2014, parecem ter 

sido bastante intensos e giraram em torno da proposta de Reorganização Curricular, 

sobretudo, em relação aos pontos mais polêmicos apresentados acima. Posteriormente, outros 

pontos do programa foram sendo discutidos, ganhando destaque e propiciando formações nas 

DREs, entre eles a reestruturação em três ciclos, a docência compartilhada no ciclo 

interdisciplinar e o TCA no ciclo autoral. 21 

 

E aí acho que o que ficou mais forte dessas propostas no Ensino Fundamental, era a 

reorganização em três ciclos. Era a ideia de poder existir a docência compartilhada 

em um dos ciclos que era o ciclo intermediário. Também foi discutido muito a 

questão da nomenclatura dos três ciclos, que não tinha uma unanimidade, mas ficou 

entre a ideia de... o que era mais forte em cada um desses três ciclos, então ficou 

ciclo de alfabetização do 1º ao 3º ano, Ciclo Interdisciplinar do 4º ao 6º e Ciclo 

Autoral do 7º ao 9º que era pra marcar um pouco essas três palavras e que a gente 

entendia que tinha que permear os três ciclos... (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Além disso, os departamentos pedagógicos começaram a discutir que os materiais 

curriculares da gestão anterior eram seriados e não acompanhavam as novas mudanças 

propostas no processo de Reorientação Curricular. Para o Ciclo de Alfabetização as 

formações seriam orientadas pelo PNAIC, mas para os Ciclos Interdisciplinar e Autoral 

verificava-se que era preciso um norte para pensar os processos formativos e para a 

                                                 
21 Pensando nas fases de transição era previsto que a docência compartilhada poderia ocorrer no Ciclo 

Interdisciplinar, havendo a atuação conjunta do professor regente da turma e de professores especialistas nos 4ºs 

e 5ºs anos e de professores especialistas e um professor polivalente no 6º ano, em algumas aulas, através de um 

projeto planejado conjuntamente pelos docentes. O Trabalho Colaborativo de Autoria, seria desenvolvido ao 

longo do Ciclo Autoral, através de tema escolhido pelos estudantes, com orientação dos docentes, pensando em 

possibilidades de intervenção social. 
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consolidação das mudanças efetuadas, para além do que já era explorado nas 22 notas técnicas 

complementares ao decreto, e dos subsídios produzidos.  

 

O ciclo de Alfabetização ele estava mais pautado em um programa que já era 

nacional, que era o PNAIC. [...] Então, pensando nos três ciclos, o primeiro deles já 

tinha uma referência no material produzido em nível nacional. [...] Então, por 

exemplo, pensar um pouco mais o que caracterizaria cada um dos três ciclos, a 

proposta de Ciclo Autoral que tinha dentro dela um Trabalho Colaborativo de 

Autoria, que era o TCA, que aconteceria nos três anos e no final dos três anos teria 

um trabalho coletivo de intervenção social, então pra discutir isso, o que que era 

essa proposta. Então isso foi um tema de formação que acontecia nas DREs e tinha 

a demanda das DREs para a Secretaria de Educação de que faltavam propostas que 

fossem mais originadas da SME para as 13 DREs, pra ideia de pensar o que 

integraria, a formação ou o currículo mesmo nas treze diretorias regionais de 

Educação, então.... (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

Em relação a esse processo inicial do Programa Mais Educação São Paulo, após a 

análise da portaria que institui o Programa, dos depoimentos das entrevistas semiestruturadas 

e da bibliografia que trata sobre a temática, podemos inferir que aqui também se faz presente 

a influência e o intercâmbio com o governo federal, pela figura do prefeito que fora ministro 

da Educação, do secretário que também havia atuado no MEC e de outros personagens que 

vieram dessas esferas, que traziam experiências de outras cidades do Brasil, além de outros 

países.  

Parecia haver o desejo de implantar experiências de sucesso advindas de outras regiões 

e consolidar uma marca, inclusive pelo nome proposto ao programa que correspondia a um 

homônimo do governo federal, com proposta de Educação Integral, já implantada em diversas 

regiões do país. Percebe-se também uma tentativa de debate direto com a população, nas 

alterações de conceitos para notas de zero a dez, com a criação do SGP e dos boletins 

bimestrais comentados. Apesar de reconfigurar os ciclos escolares, alterando de dois para três, 

possibilitando um ajuste no mecanismo da progressão continuada, realiza a ampliação das 

possibilidades de reprovação. 

Ao mesmo tempo em que resgatavam bandeiras importantes como a gestão 

democrática e participativa e um currículo voltado para um maior protagonismo dos docentes 

e dos estudantes, tendo como eixo a qualidade social da educação, colocam no mesmo 

patamar o avanço no IDEB, como índice para verificar a melhoria da qualidade da educação, 

não fornecendo outros índices para mensurar os avanços na qualidade social.  

O processo apresenta-se ambíguo e conflituoso justamente porque parece expressar 

interesses divergentes na condução da política educacional. 
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3.5 Contexto de influência: comparação entre os dois programas 

Encerrando este capítulo, o Quadro 5, apresentado a seguir, reúne os elementos que 

permitem a descrição e comparação dos Programas Ler e Escrever e Mais Educação São 

Paulo, em relação a esse contexto. 

 

Quadro 5. Contexto de Influência: quadro comparativo entre os Programas Ler e Escrever e Mais Educação S.P. 

 Ler e Escrever Mais Educação São Paulo 

Período 2005-2012 2013-2016 

Presidentes Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma 

Roussef (PT) 

Dilma Roussef (PT) e  Michel Temer 

(PMDB) 

Governadores Geraldo Alckmin (PSDB/ José Serra 

(PSDB)/ Geraldo Alckmin (PSDB) 

Geraldo Alckmin (PSDB) 

Prefeitos José Serra (PSDB)/ Gilberto Kassab 

(PSD) 

Fernando Haddad (PT) 

Secretários de 

Educação 

José Aristodemo Pinotti, Alexandre 

Schneider, Regina Célia G. Falótico 

Cesar Callegari,  Gabriel Chalita, Nadia 

Campeão 

Equipe SME Remanescentes do MEC  

Educadores da RME-SP 

Remanescentes do MEC 

Educadores da RME-SP 

Duração dos 

Programas 

07 anos* 

 

03 anos* 

 

Justificativa para a 

elaboração dos 

Programas 

- Investir na melhoria da qualidade do 

ensino;  

- Reverter os altos índices de 

defasagem de aprendizagem 

- Solucionar as dificuldades com 

relação às competências de leitura e 

escrita 

- Melhorar a qualidade social da educação 

e dos resultados do IDEB 

- Incentivar a autonomia e valorização dos 

PPPs 

- Fortalecer a Gestão Democrática 

Influências 

internacionais, de 

partidos políticos e 

grupos de interesse 

Influências das agências internacionais 

de financiamento e nacionais de caráter 

neoliberal 

Influências das agências internacionais de 

financiamento, mas também de grupos de 

interesse de caráter progressista 

Consulta Pública Não Sim 

Palavras-chave Desenvolver competência leitora e 

escritora 

Melhorar a qualidade social da educação 

Grande Slogan Foco na alfabetização: dois professores 

em sala de aula 

Fim da reprovação automática 

Eixos Currículo/ Gestão/ Formação de 

Professores/ Avaliação Externa 

- Infraestrutura/ Currículo/ Avaliação/ 

Formação/ Gestão Democrática 

Gestão Ênfase no trio gestor e na melhoria das 

condições de aprendizagem 

Ênfase na gestão democrática e na 

articulação do PPP 

Currículo - Expectativas de Aprendizagem - Direitos de Aprendizagem 

Avaliação Externas 

Prova da Cidade (bimestral) 

Prova São Paulo (anual) 

Prova Brasil (Federal) 

Externas: Prova Brasil/ Mais Educação 

Internas 

Institucionais – Avaliação da Unidade 

Formação - Foco no Coordenador pedagógico, no 

trio gestor e nos professores 

alfabetizadores 

- Formações mais abrangentes para o 

coletivo de professores 

- Formação de alfabetização calcada no 

PNAIC 

Principais 

alterações 

- Estagiário nas salas de 1º ano 

- Criação das salas de PIC 

- Introdução da Avaliação Externa 

- Ampla produção de materiais 

curriculares 

- Alteração para três ciclos 

- Criação da Docência Compartilhada 

- Reprovação em todo o Ciclo Autoral 

- Notas de zero a 10/Avaliação bimestral 

- Criação do TCA 

Fonte: elaborado pela autora 
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CAPÍTULO IV - CONTEXTOS DE PRODUÇÃO DE TEXTO DOS PROGRAMAS 

LER E ESCREVER E MAIS EDUCAÇÃO SÃO PAULO 

 

Como vimos no capítulo anterior, os dois programas trouxeram inúmeras mudanças 

para a RME-SP. O foco do Programa Ler e Escrever foi na proficiência de leitura e escrita dos 

estudantes, produzindo material curricular para todos os anos, destinados aos professores e 

aos alunos; investiu também na formação dos coordenadores pedagógicos, responsáveis pela 

formação nas escolas e dos professores de alfabetização; criou o Núcleo de Avaliação e a 

primeira Avaliação Externa, a Prova São Paulo. O Programa Mais Educação promoveu 

alteração de dois para três ciclos; possibilidade de retenção ao final dos ciclos e em todos os 

anos do Ciclo Autoral; alteração dos conceitos para notas; no Ciclo Interdisciplinar criou a 

docência compartilhada e no Ciclo Autoral, o Trabalho Colaborativo de Autoria; houve ainda 

a implantação do Sistema de Gestão Pedagógica. Em doze anos foram muitas as 

transformações vividas pelos profissionais da Educação na Rede Municipal de São Paulo. 

Neste capítulo vamos nos deter ao contexto da produção de texto. Conforme 

verificamos no primeiro capítulo, é nesse contexto que os textos são produzidos para 

apresentar a política às escolas, são textos com uma linguagem menos formal e podem 

apresentar ambiguidades, incoerências e contradições. Esses textos são resultados das disputas 

e acordos de grupos que competem para controlar as representações da política, apresentando 

ambiguidades na sua redação. (MAINARDES, 2006) 

 Procuramos responder quais foram os princípios e estratégias utilizados na elaboração 

dos materiais curriculares dos programas mencionados, quais são os discursos predominantes 

expressos nos textos e se é possível perceber interferências do contexto da prática no 

desenvolvimento dos programas analisados. 

Com esse intuito, nos debruçamos sobre os materiais curriculares e também nos dados 

das entrevistas semiestruturadas, já detalhadas na introdução. Em relação aos materiais 

curriculares fizemos o levantamento no portal de SME, dos materiais produzidos para o 

Ensino Fundamental dos dois programas. Esse material pode ser consultado em acervo 

eletrônico do Centro de Documentação da Memória Técnica Documental, que integra o 

Centro de Multimeios da SME.22 Procuramos mostrar um quadro geral dos materiais 

                                                 
22 O Centro de Multimeios integra a Coordenadoria Pedagógica (Coped) e possui cinco núcleos: Biblioteca 

Pedagógica, Memória Documental, Memorial da Educação Municipal, Criação e Arte, Foto e Vídeo. Na 

Memória Documental encontramos o CEDOC (Centro de Documentação), que disponibiliza em formato 

eletrônico, parte do acervo da SME, a partir de 2001. Todos os documentos curriculares analisados nesse 
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produzidos para o Ensino Fundamental. Importante relatar que, pelo volume, não foi realizada 

a análise dos documentos na íntegra, mas foram selecionados os textos introdutórios das 

coleções curriculares, pois apresentam as concepções e ideias chaves desses programas; as 

capas, contracapas e índices, de onde extraímos dados como: autores, professores 

participantes, número de páginas, entre outros. 

Para a organização do capítulo, dividimos os dois Programas em quatro eixos para a 

análise: material curricular produzido (materiais, participação dos professores, assessores); 

formação continuada; avaliação (interna e externa) e considerações dos entrevistados sobre as 

contribuições e dificuldades enfrentadas na implementação dos Programas. Ao final 

apresentamos um quadro comparativo do contexto de produção de texto.23 

 

4.1 O Contexto de produção de texto do Programa Ler e Escrever 

4.1.1 Materiais Curriculares produzidos 

Como pudemos verificar no segundo capítulo, o texto da política começa a ser 

construído já em 2005, quando saem publicações afirmando a defasagem dos alunos e as 

questões de fracasso escolar, uma série de documentos bem analisados na pesquisa de 

doutorado de Carvalho (2016), mostram que ao longo do primeiro ano de governo foi sendo 

criada a atmosfera para a implantação do Programa Ler e Escrever.  

Na primeira publicação do caderno do projeto Toda Força ao 1º ano (TOF), em janeiro 

de 2006, são utilizados os resultados de avaliações da Ação Educativa que mostram a alta 

reprovação escolar, além das sondagens parciais realizadas pela própria secretaria que 

apresentariam o quadro de fracasso escolar, como justificativas para uma ação necessária e 

urgente para a reversão de tal quadro.  

 
Pesquisa por amostragem, realizada pelo Ibope/Ação Educativa em 2005, para 

avaliar a capacidade de escrita dos alunos do 3º. Ano do Ciclo I, revelou que existem 

escolas que chegam a ter até 30% de alunos que não escrevem convencionalmente. 

Segundo estudos da Secretaria Municipal de Educação (SME), 12% (10 mil alunos 

da Rede) são repetentes ao final do Ciclo I. É este quadro que queremos reverter em 

benefício de um melhor ensino para nossas crianças. (SÃO PAULO, 2006a, p. 05). 

                                                                                                                                                         
capítulo foram localizados nesse acervo. Para acessar o CEDOC o endereço eletrônico é: 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/CEDOC. Último acesso em 13/07/2021. 
23 Importante informar que apesar da divisão dos capítulos em cada um dos contextos, para efeito de 

apresentação da análise das políticas, eles não são lineares, nem estanques e estão o tempo todo imbricados, 

sendo complexo estabelecer as fronteiras. Por esse motivo, é possível perceber que no capítulo 1 são 

apresentados alguns dados do contexto de produção de texto, que possuem relações com o contexto de 

influências e no capítulo 2 aparecem informações do contexto da prática, especialmente nos dados que se 

referem aos processos de formação continuada e de considerações sobre a política por parte dos entrevistados. 

Fizemos essa opção, tentando concentrar as informações dos atores no contexto que melhor os representa, mas 

certamente outras escolhas metodológicas poderiam ter sido adotadas. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/CEDOC
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Percebemos que a política contou com momentos diferentes, que chamaremos aqui de 

primeira e segunda fase. Na nossa concepção a primeira fase vai de 2005 a 2007, com a 

publicação da Portaria 6328/05 (São Paulo, 2005c) que introduz o Programa Ler e Escrever – 

Prioridade na Escola Municipal, iniciando a partir de 2006 os projetos TOF, PIC 4º ano e Ler 

e Escrever nas áreas do conhecimento.  

A segunda fase teria início ao final de 2007, com a publicação da Portaria 5403/07 

(São Paulo, 2007d), quando ocorre a reestruturação do Programa, com a inclusão de todos os 

anos do ciclo I, o PIC para o 3º ano e a produção de materiais curriculares para alunos surdos, 

além de posteriormente haver também a publicação de materiais sobre as questões étnico-

raciais. Há ainda a publicação da Portaria 5905/10 (São Paulo, 2010), que por conta das 

alterações para o Ensino Fundamental de 9 anos, inclui o Projeto TOF também para os 2ºs 

anos, mas não consideramos uma terceira fase, por não haver alterações substanciais em 

relação à portaria de 2007.  

No capítulo anterior apresentamos o contexto de influências e vimos que muitos dos 

técnicos que trabalharam na construção dos documentos iniciais do Programa Ler e Escrever, 

eram originalmente da rede Municipal de São Paulo e foram emprestados para o MEC, onde 

trabalharam nos Programa PROFA e Parâmetros em Ação, alguns deles voltam para a 

prefeitura de São Paulo, na gestão de José Serra, ajudando a produzir os documentos do início 

do Programa Ler e Escrever, como foi explicitado no depoimento de Cecília e também na 

pesquisa de Carvalho (2016). Claudio, entrevistado que trabalhou no DOT de uma das 13 

DREs, lembra que esses documentos não foram apresentados de uma única vez  

 
“ [...] eu acho que o primeiro programa foi o Toda Força para o 1º ano, o TOF. E o 

Ler e Escrever em todas as disciplinas em todos os componentes. [..] Ele trazia 

como mote a questão de que todos os professores eram responsáveis pela leitura e 

escrita das crianças [...]” (Claudio, depoimento pessoal, 2019). 

 

Como podemos observar no Quadro 6, realmente as publicações não foram entregues 

ao mesmo tempo no ano de 2006, mas logo em janeiro já havia referenciais para os 

professores do TOF, do PIC e do Fundamental II. Como veremos mais adiante e a partir da 

análise da contracapa dos documentos curriculares, esses primeiros referenciais, foram 

escritos por quadro técnico da secretaria e apenas os cadernos de orientação didática contaram 

com grupo de referência formado por professores da rede. Os materiais da primeira fase 

foram entregues entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007. Dessa fase analisamos as capas, 

contracapas, os textos introdutórios e os sumários dos seguintes materiais: 
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 TOF: Guia de Planejamento para o Professor Alfabetizador Volume I (São Paulo, 

2006a), volume II (São Paulo, 2006, b), Volume III (São Paulo, 2006c); Conversa com 

os pais (São Paulo, 2006d), Guia de Estudo para o Horário do Trabalho Coletivo (São 

Paulo, 2006e). 

 PIC: Material do Aluno de Língua Portuguesa e Matemática, volumes I (São Paulo, 

2006f), Volume II (São Paulo, 2006g) e Volume III (São Paulo, 2006h), Material do 

Professor, volumes I (São Paulo, 2006i), Volume II (São Paulo, 2006j) e Volume III 

(São Paulo, 2006k) 

 Ler e Escrever em todas as áreas: Referencial de Expectativas para o 

Desenvolvimento da Competência Leitora e Escritora no ciclo II do Ensino 

Fundamental (São Paulo, 2006l); Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento 

da Competência Leitora e Escritora no ciclo II – Língua Portuguesa (São Paulo, 

2006m), Artes (São Paulo, 2006n), Língua Inglesa (São Paulo, 2006o), Ed. Física (São 

Paulo, 2006p), História (São Paulo, 2006q) Geografia (São Paulo, 2006r), Matemática 

(São Paulo, 2006s), Tecnologias da Educação (São Paulo, 2006t) e Ciências (São 

Paulo, 2007a).  

Observemos no Quadro 6 quando foram publicados os materiais da primeira fase. 

Quadro 6. Publicação dos Materiais da 1ª fase do Ler e Escrever 

2006 

 TOF PIC Ler e Escrever – Ciclo II 
Janeiro Guia de Planejamento para o 

Professor Alfabetizador V.1 

Material do aluno de L.P. e 

Matemática – V.1 

Material do Professor de L.P. 

e Matemática -  V. 1 

Referencial de Expectativas para o 

desenvolvimento da competência 

leitora e escritora no Ciclo II do 

Ensino Fundamental 
Março Conversa com os pais   
Abril Guia de Estudo para o 

Horário do Trabalho 

Coletivo 

  

Maio Guia para o Planejamento do 

Professor Alfabetizador V.2 

Material do Aluno – V. 2  

Julho  Material do Professor – V. 2  
Setembro Guia para o Planejamento do 

Professor Alfabetizador V.3 

  

Outubro  Material do aluno –  V. 3  

Material do professor – V. 3 

 

Dezembro   Cadernos de Orientações Didáticas: 

Língua Portuguesa, Educação 

Física, Matemática, Artes, História, 

Inglês, Geografia, Tecnologias na 

Educação 
2007 

Fevereiro   Caderno de Orientação Didática de 

Ciências 

Fonte: elaborado pela autora 

 



98 

 

 

 

Trataremos então desses três projetos apresentados na 1ª fase: TOF, PIC, Ler e 

Escrever em todas as áreas do Conhecimento. 

 

Projeto TOF – Toda Força ao Primeiro Ano 

O projeto que tinha como meta a alfabetização dos alunos no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, contou com um convênio com as Universidades. Estagiários de Pedagogia eram 

encaminhados para acompanhar os professores das turmas de 1º ano. Além disso, existiam 

critérios para atribuição e pontuação diferenciada dos docentes que escolhiam as turmas, 

conforme apresentado no capítulo anterior. Em relação aos materiais produzidos foram: 

materiais de planejamento do professor, materiais para o horário de estudo coletivo e carta de 

esclarecimento aos pais.  Na Figura 2 apresentamos as capas dos materiais do Projeto TOF. 

 

Figura 2. – Materiais Curriculares do Projeto Toda Força ao Primeiro ano24 

 

Fonte: CEDOC – Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/FundCicloI2008-a-2005-1 

 

No Quadro 7, abaixo, detalhamos a análise do material para o TOF, apresentando as 

informações a partir dos seguintes eixos: nome do documento, ano de publicação, prefeito, 

secretário da educação, grupo responsável pela produção, grupos de referência, páginas do 

documento, ideias-chave do texto introdutório e observações. 

 

 

                                                 
24 Todas as figuras dos materiais produzidos pelo Programa Ler e Escrever foram retirados do página do Centro 

de Documentação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME – SP: 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/centro-de-multimeios/memoria-documental/centro-de-documentacao-

cedoc/ - último acesso em 26/11/2020. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/FundCicloI2008-a-2005-1
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/centro-de-multimeios/memoria-documental/centro-de-documentacao-cedoc/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/centro-de-multimeios/memoria-documental/centro-de-documentacao-cedoc/
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Quadro 7. Análise da contracapa dos Materiais Produzidos para o TOF 

 

Nome do 

documento 

Projeto Toda 

Força Ao 1º Ano - 

Guia Para O 

Planejamento Do 

Professor 

Alfabetizador 
Volume 1 

Conversa com os 

pais  

 

Guia de Estudo para 

o Horário Coletivo 
de Trabalho        

Parte I, II e III 

(Coletânea de 

textos) 

Projeto Toda 

Força ao 1ª Ano – 

Guia para o 

Planejamento do 

Professor 

Alfabetizador 
Volume 2 

Projeto Toda 

Força ao 1ª Ano 
– Guia para o 

Planejamento do 

Professor 

Alfabetizador 
Volume 3 

Publicação Janeiro/2006 Março/2006 Abril/2006 Maio/2006 Setembro/2006 

Prefeito José Serra José Serra Gilberto Kassab Gilberto Kassab Gilberto Kassab 

Secretário Pinotti Pinotti Schneider Schneider Schneider 

Grupo 

Responsável 

DOT - Núcleo do 

Círculo de Leitura 

e Escrita 

DOT 

AnaAbreu/Claudia  

Aratangy/Eliane 

Mingues/Gisela 
Wajskop 

DOT - Núcleo do 

Círculo de Leitura e 

Escrita 

DOT - Núcleo do 

Círculo de Leitura 

e Escrita 

DOT - Núcleo do 

Círculo de 

Leitura e Escrita 

Assessoria MGA Projetos 
Educacionais 

Não há citação Não há citação MGA Projetos 
Educacionais 

MGA Projetos 
Educacionais 

Grupo de 

Referência 

Há a citação a um 
grupo composto 

por Supervisores, 

Diretores e 

Coordenadores de 
EMEFs, em 2005, 

sem referências 

aos nomes. 

Não há citação Não há citação Não há citação Não há citação 

Páginas 128 16 Parte I – 184     

Parte II – 74      
Parte III – 46 

104 159 

Ideias Chave 

nos textos de 

apresentação 

Prioridade da 
Leitura e Escrita    

Reverter o 

Fracasso Escolar    

Sucesso na 
formação escolar, 

no 

desenvolvimento 

profissional e 
atuar como 

cidadão 

Alfabetização no 
1º ano    

Apoio da 

coordenação           

Guia para 
planejamento de 

aulas                      

Professor Auxiliar                 

Parceria Escola 
Família 

Formação de 
Leitores e Escritores  

Responsabilidade 

Coletiva no sucesso 

escolar    

Instrumento para 

colaborar nas 

formações  

Concepção de 
Alfabetização  

Concepção de 

Leitura   

Reflexão sobre a 
organização didática 

dos conteúdos   e 

intervenções 

didáticas 

Melhorar a 
qualidade do 

Ensino 

Desenvolver as 

competências de 
Leitura e Escrita 

Sucesso na 

formação escolar, 

no 
desenvolvimento 

profissional e 

atuar como 

cidadão 

Guia aliado do 

professor no 

planejamento, nas 

intervenções 
didáticas e na 

avaliação 

Atingir a meta de 
ler e Escrever no 

1º ano 

Aprofundar a 

reflexão sobre o 
sistema de 

Escrita 

Melhorar a 

qualidade do 
Ensino  

 

Observações Agradecimentos 

ao Santander pelo 

projeto editorial 

Não há citação Agradecimentos a 

Avisa Lá/Art Méd 

Editora/Cedac/Mec 

Agradecimentos 

ao Santander pelo 

projeto editorial e 

a EMEF Aroldo 
de Azevedo 

Agradecimentos 

ao Santander pelo 

projeto Editorial e 

a EMEFM 
Guiomar Cabral  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Do quadro analisado, destacamos os seguintes itens: os materiais do TOF foram 

entregues de janeiro a setembro de 2006; o projeto é formado por material instrucional para 

professores em três volumes, material de formação para professores em horário coletivo e 

material de apresentação do programa aos pais. Produzido inicialmente durante a gestão de 

José Serra e finalizado na gestão de Gilberto Kassab. Não há citação a nenhum grupo de 

referência nas contracapas dos materiais, com exceção do que foi entregue em janeiro onde 

afirma-se na introdução que houve um grupo de referência formado por supervisores, 

diretores e coordenadores, mas esses professores não são citados no documento, o que leva a 

crer que ele foi realizado principalmente com a colaboração de profissionais do DOT e pela 

assessoria contratada. Há ainda um agradecimento especial ao Banco Santander pela 

editoração.  

Em relação às ideias chave destacamos: melhorar a qualidade de ensino, superar o 

fracasso escolar, auxiliar no planejamento do professor, atingir a meta para o 1º ano. No 

material de apresentação para os pais nos chama a atenção a divulgação de um professor 

auxiliar em sala de aula, que leva a crer que existiriam dois professores, quando na verdade 

seriam contratados estagiários para uma experiência formativa junto ao professor regente. 

Importante dizer que a bandeira de dois professores na sala de aula foi utilizada amplamente 

em campanha eleitoral para o Governo do Estado, em 2006. 

 

Projeto PIC – Projeto Intensivo de Ciclo 

Como vimos no capítulo anterior, o projeto PIC tinha como objetivo atender os alunos 

da 4ª série (posteriormente 5º ano), que tivessem passado pela retenção uma ou mais vezes. 

Segundo o depoimento da entrevistada Cecília, a ideia era criar uma ação emergencial, 

reunindo em uma mesma turma, crianças que tivessem dificuldades de aprendizagem. 

Conforme relatado por CUNHA (2015), apesar de se pretenderem homogêneas, as salas 

reuniam crianças com diferentes níveis e dificuldades de aprendizagem e com motivos 

diversos de reprovação escolar, temas que não foram problematizados na formulação e 

implementação do projeto. E apesar do PIC investir em material específico, com caderno para 

o aluno e professor, formação para os Coordenadores Pedagógicos e para os professores 

regentes, com critérios diferenciados para a atribuição e pontuação desses docentes, era 

frequente que assumissem essas turmas professores com menor pontuação e, portanto, menos 

experientes. Na visão do entrevistado Claudio, a criação das salas de PIC não propiciou bons 

resultados e teve resistência dos professores que apontavam contradições teóricas e práticas 
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para essa organização. Entretanto, na fase II do Programa o Projeto é ampliado também para 

salas de 3º ano.  

Na Figura 3, a seguir, podemos verificar as ilustrações das capas desses documentos: 

 

Figura 3. Materiais Curriculares do Projeto Intensivo no Ciclo I – 4º ano 

 

Fonte: CEDOC – SME. Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/FundCicloI2008-a-2005-1 

 

No Quadro 8, abaixo, apresentamos os dados apreendidos na capa, contracapa, texto 

introdutório e sumário dos documentos produzidos para o programa: ano de publicação, 

prefeitos, secretários, responsáveis, assessores, grupos de referência, ideias chave, número de 

páginas e observações. 

 

Quadro 8. Análise da Contracapa dos Materiais produzidos para o PIC - 4º ano 

Programa Projeto Intensivo do Ciclo I – PIC 4ª ano 

Documentos Material do aluno 

de L. P e 

Matemática Vol I  

Volume II Volume III Material do 

professor de L.P e 

Matemática Vol I 

Volume II Volume III 

Ano de 

Publicação 

Janeiro            
2006 

Maio    
2006 

Outubro 
2006 

Janeiro           
2006 

Julho     
2006 

Out        2006 

Prefeito José Serra Kassab Kassab José Serra Kassab Kassab 

Secretário Pinotti Schneider Schneider Pinotti Schneider Schneider 

Responsáveis DOT – Círculo de 

Leitura e Escrita 

DOT – 

Círculo de 

Leitura e 

Escrita 

DOT – 

Círculo de 

Leitura e 

Escrita 

DOT – Círculo de 

Leitura e Escrita 

DOT – 

Círculo de 

Leitura e 

Escrita 

DOT – Círculo 

de Leitura e 

Escrita 

Assessoria Antonio José 
Bigode /Miriam 

Orensztein/ 

Antonio 
José Bigode 

Miriam 

Maria 
Virginia 

Barbosa/ 

Antonio José 
Bigode/ Miriam 

Orensztein/ 

Antonio 
José Bigode 

Miriam 

Maria Virginia 
Barbosa/ 

Marília Dias 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/FundCicloI2008-a-2005-1
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Sandra Murakami  Orensztein 
Sandra 

Murakami 

MaríliaDias/ 
Sandra 

Murakami  

Sandra Murakami  Orensztein 
Sandra 

Murakami  

Sandra 
Murakami  

Programa Projeto Intensivo do Ciclo I – PIC 4ª ano 

Documentos Material do aluno 
de L. P e 

Matemática Vol I  

Volume II Volume III Material do 
professor de L.P e 

Matemática Vol I 

Volume II Volume III 

Grupo de 

Referência 

Sem citação 

Ideias-chave 

da carta de 

apresentação 

- Ajudar a 

aprender 

- Ter desejo de 

aprender 

- Saber o que vai 

estudar 

- Entender o 

planejamento do 
professor 

- Indicação 

do que vai 

aprender no 

2º semestre 

Relembrar o 

que 

aprendeu 

Auto 
avaliação 

Indicações 

do que vai 

aprender no 
bimestre 

- Ferramenta de 

trabalho 

- Reverter o 

quadro de 
fracasso escolar 

- Ler, escrever e 

continuar os 

estudos 

- Atingir a meta 

com o 

conhecimento do 

professor, 
planejamento e 

materiais 

organizados 

- Agenda de ações 
semanais para o 

professor 

- Projetos, 

sequências de 
atividades, 

atividades 

habituais 

- Aprender a 

Ler e 

Escrever e 

desenvolver 
as 

habilidades 

matemáticas 

- Melhorar a 
qualidade da 

educação 

- Formação 

dos CPs 

- Compra de 

material de 

apoio 

- Horário 
Coletivo 

para 

formação e 

produção de 
conhecimen

to  

- 2º 

semestre 

formação 

dos 

professores 

do TOF e 
PIC 

- Romper com o 

fracasso escolar 

- Investir em 

diferentes 
frentes 

- Auxiliar a 

organizar as 

atividades 
otimizando o 

tempo didático 

-Desenvolver as 

competências 
leitoras e 

escritoras 

básicas 

- Recuperar a 
autoestima dos 

alunos 

 Agradecimento 

ao engajamento 
dos professores 

no processo 

Páginas 184 143 171 80 98 251 

Observações Agradecimentos ao Santander Banespa que viabilizou o projeto editorial 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando as informações apresentadas no Quadro 8, referente ao PIC, verificamos 

que: os materiais foram entregues de janeiro a outubro de 2006; é formado por material 

instrucional para professores em três volumes, seguido de material consumível para o aluno 

também em três volumes. Produzido inicialmente durante a gestão de José Serra e finalizado 

na gestão de Gilberto Kassab. Não há nenhuma citação a grupo de referência de professores 

da rede que tenha participado da escrita do material. O responsável pela produção era o 

Círculo de Leitura e Escrita do DOT e os assessores são os mesmos no primeiro e segundo 
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volume e alteram no terceiro. Também há um agradecimento especial ao Banco Santander 

pela editoração. Em relação às ideias chave destacamos: reverter o quadro de fracasso escolar, 

planejamento do professor, atingir a meta, desenvolver habilidades matemáticas, desenvolver 

competência leitora e escritora.  

 

Ler e Escrever nas Áreas do Conhecimento 

 Para o Ciclo II, na primeira fase do programa, foi entregue o Referencial de 

Expectativas para aprendizagem, um documento geral para todas as disciplinas e anos do 

Ensino Fundamental II, em janeiro de 2006 e os Cadernos de Orientação Didática, por 

disciplina, em dezembro de 200625. Abaixo a Figura 4 apresenta a capa do Referencial de 

Expectativas: 

Figura 4.  Referencial de Expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no Ciclo 

II 

 

Fonte:  CEDOC - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Fund-II-2008-a-2005-1 

 

Esse primeiro material foi produzido ainda na gestão do prefeito José Serra, entregue 

em janeiro de 2016, tinha 72 páginas, a assessoria e a elaboração do documento ficaram a 

cargo de Maria José Nóbrega, Antonia Terra e Sandra Mutarelli, não consta participação de 

grupo de referência. As ideias chave dos textos introdutórios do documento também são: 

reverter o quadro de fracasso escolar, desenvolvimento de habilidades complexas, 

comprometimento de toda a instituição na formação de leitores e escritores, planejamento do 

professor, domínio de habilidade de leitura e escrita, auxiliar a escola a planejar a ação para o 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação. 

Apresenta também um cronograma de ações que deveriam ser desenvolvidas ao longo 

de 2006, como vemos na Figura 5 abaixo: 

                                                 
25 O Caderno de Ciências foi entregue em fevereiro de 2007. 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Fund-II-2008-a-2005-1
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Figura 5.  Cronograma de ações para o Ensino Fundamental II 

  

 

Fonte: Extraído do Referencial de Expectativas para o desenvolvimento da competência                                

leitora e escritora, Ciclo II, 2006l, p. 8 e 9 

 

No corpo do documento são apresentadas justificativas para considerar a leitura e a 

escrita como uma prioridade para o Programa; as metas estabelecidas pela política 

educacional;  as concepções de leitura que orientam o referencial; os procedimentos para a 

mediação de processos de leitura: antes, durante e depois; os tipos de leitura: autônoma ou 

compartilhada;  a necessidade do comprometimento de toda a escola para a implementação do 

material curricular; os procedimentos para o diagnóstico da comunidade e da aprendizagem 

dos estudantes e as formas de organização do trabalho com os gêneros textuais nas diferentes 
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áreas do currículo e ao longo dos anos do Ensino Fundamental. Ao final do ano de 2006 são 

publicados os Referenciais, por disciplina, como podemos observar na Figura 6: 

Figura 6. Referencial de Expectativas para o desenvolvimento da Competência Leitora e Escritora  

no Ciclo II do Ensino Fundamental 

 

 

Fonte: CEDOC/SME- Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Fund-II-2008-a-2005-1 

 

Todos os documentos foram publicados em dezembro de 2006, com exceção do 

documento de Ciências que saiu em fevereiro de 2007. O DOT foi o responsável pela 

produção tendo assessores e grupos de referência para cada disciplina. 

Todos os cadernos possuíam um item de Apresentação, com redação comum, com o 

objetivo de apresentar o material e seus pressupostos. Nesse capítulo comum, identificamos as 

seguintes ideias chave: desenvolvimento da competência leitora e escritora, responsabilidade 

de toda a escola, gêneros textuais frequentes a cada área do conhecimento, procedimentos de 

leitura a serem desenvolvidos; observação dos objetivos internos de cada área, resultados de 

avaliações internas e externas, definição de gêneros textuais, criação de rotinas de leitura, 

como trabalhar com alunos que não sabem ler ou escrever. Sugerem organização em 

atividades permanentes, ocasionais e sequências didáticas e a organização de uma rotina de 

leitura com alunos do Ciclo II.  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Fund-II-2008-a-2005-1
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Abaixo apresentamos na Figura 7 o quadro utilizado para registro pelo professor das 

atividades de leitura realizadas mensalmente. O quadro é comum a todos os cadernos. Aqui 

trazemos como exemplo o do caderno de Educação Física.  

 

Figura 7. Quadro mensal de atividades de leitura 

 

Fonte: Caderno de Orientações Didáticas Ed. Física, 2006p, p. 11 

 

Como podemos observar os professores deveriam fazer o registro da frequência com 

que cada atividade era realizada. Há todo um cronograma a ser seguido, com quadros de 

referência para todas as ações dos professores e para as ações de SME, como podemos ver por 
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exemplo no caderno de Língua Portuguesa – Figura 8, a seguir – que apresenta as ações a 

serem desenvolvidas pela SME em 2007. 

 

Figura 8. Cronograma Ler e Escrever para 2007 – Ciclo II 

Fonte: Caderno de Orientação Didática - Língua Portuguesa, 2006m, p. 13 

 

Como podemos observar até aqui, havia um amplo planejamento exterior entregue e 

ainda que se afirmasse que se tratava de mais um referencial, existiam metas que definiam 

claramente o que se esperava do professor, inclusive com um rol de atividades que deveriam 
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ser executadas. No Quadro 9, a seguir, apresentamos a análise dos Referenciais a partir dos 

seguintes eixos: coordenação do documento, componentes curriculares, assessores, grupos de 

referência e páginas. Todos os referenciais possuíam uma apresentação inicial comum, 

seguidos de capítulos com os seguintes eixos: concepções do componente curricular, 

procedimentos didáticos, gêneros textuais de referência para as disciplinas, experiências e/ou 

propostas de atividades. 

 

Quadro 9: Análise da contracapa do Referencial de Expectativas para o desenvolvimento da 

Competência leitora e escritora no Ciclo II – Caderno de Orientação Didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Segundo o depoimento de Cecília a escrita do documento era realizada pelos 

assessores e o grupo de referência realizava uma leitura crítica, proposições, sequencias de 

atividades. Na visão de Cecília os materiais do Ler e Escrever para o Ciclo II foram criados 

com o objetivo de ajudar o professor a olhar para as dimensões da leitura e escrita, dentro dos 

gêneros mais utilizados em cada disciplina. 

 

Documento Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da 

Competência Leitora e Escritora no Ciclo II – Caderno de 

Orientação Didática 

Coordenação Geral Maria José Nóbrega 

Disciplinas Assessores Grupo de 

Referência 

Nº 

Pág. 

Língua Portuguesa Maria José Nóbrega 

Claudia Bazzoni 

9 participantes 87 

Ed Física Marcos Garcia Neira 

Mário Luiz Ferrari Nunes 

6 participantes 73 

Artes Sonia Carbonell Álvares 8 participantes 93 

História Antonia Terra de Calazans 

Fernandes 

10 participantes 83 

Geografia Eduardo Campos 11 participantes 68 

Matemática Célia Maria Carolino 10 participantes 109 

Ciências Sonia Marina Muhringer 9 participantes 88 

Tecnologia da 

Informação 

Carlos Alberto Lima     

Lia Cristina L. Paraventi    

Tidú Kagohara (SME) 

14 participantes 136 
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O Ler e Escrever nas áreas de conhecimento, acho foi basicamente esse, que era a 

discussão do currículo e o desmembramento do currículo nas áreas de 

conhecimento em função daquilo que a gente estava observando, que era o grande 

número de alunos que não consegue produzir um texto, seja lá de Geografia, de 

História, de Ciências, produzir um relatório, pensar em diferentes tipos de gênero. 

Então como é que a gente ajuda o professor a olhar para essas dimensões, que 

muitas vezes estão muito ligadas à sua área de conhecimento, mas esse aluno não 

sabe produzir um relatório de uma experiência de Ciências, ele não consegue 

explicitar, por exemplo, um pensamento dele na área de Matemática, como é que ele 

faz para resolver determinada situação. A gente vê que muitas vezes o aluno faz um 

percurso de resolução mental, mas se pedir para ele explicitar o que ele fez, ele não 

consegue. Então a gente precisa colocar elementos formativos que seja para esse 

professor ajudar esse aluno a explicitar esse pensamento e registrar na Língua e na 

própria área de conhecimento, esse caminho. (Cecília, depoimento pessoal, 2019) 

 

Como já afirmarmos no início do capítulo, após essa primeira fase com a introdução 

desses três programas, TOF, PIC e Ler e Escrever no Ciclo II, teremos um segundo momento 

do Programa, que é reestruturado, com a apresentação de novos Projetos. Essa segunda fase é 

instituída pela Portaria 5403 (São Paulo, 2007d), em novembro de 2007, quando são 

acrescentados materiais para os segundos, terceiros e quartos anos, o PIC para os terceiros, 

novos materiais do Ler e Escrever para o Ciclo II e para os alunos surdos. Embora, os 

materiais dos segundos anos tenham sido publicados anteriormente à portaria, no 1º semestre 

de 2007, os demais materiais foram publicados a partir de 2008. Na Figura 9 apresentada a 

seguir, podemos verificar as capas dos novos materiais produzidos. 

 

Figura 9. Guias de Planejamento e Orientações Didáticas para os 2ºs, 3ºs e 4ºs anos. 

 

Fonte: CEDOC/SME – Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/FundCicloI2008-a-2005-1 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/FundCicloI2008-a-2005-1
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Estes materiais são produzidos na gestão Kassab/Schneider, o grupo responsável pela 

escrita é o DOT, contando com assessoria externa. Não há indicação na capa dos materiais de 

participação de grupos de referência formados por professores da rede. Nele são apresentadas 

as concepções sobre a aquisição da leitura e da escrita, fundamentadas em Emília Ferreiro. Na 

apresentação há a defesa do Secretário de que a ampliação para os anos seguintes do 

Fundamental I visava a consolidação do processo iniciado no 1º ano.  

Para o Ciclo II, também foram produzidos novos materiais, os cadernos de 

Orientações Curriculares. A seguir verificamos na Figura 10 a capa dos Cadernos de 

Orientações Curriculares. 

 

Figura 10: Materiais Curriculares para o Ciclo II na segunda fase – Orientações Curriculares 

 

        Fonte: CEDOC/ SME – Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Fund-II-2008-a-2005-1 

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Fund-II-2008-a-2005-1
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Analisamos a capa, a contracapa, o sumário e os textos introdutórios das orientações 

curriculares de História (São Paulo, 2007e); Língua Portuguesa (São Paulo, 2007f); Arte (São 

Paulo, 2007g); Educação Física (São Paulo, 2007h); Geografia (São Paulo, 2007i); 

Matemática (São Paulo, 2007j) e Ciências (São Paulo, 2007k). Esses novos documentos do 

Ler e Escrever para o Ciclo II foram entregues ao final de 2007. Há informações no 

documento de que foi realizada uma consulta à Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que 

foi organizada pelas equipes das Coordenadorias de Educação. A carta de apresentação que 

inicia todos os documentos é do secretário Alexandre Schneider que agradece as sugestões e 

contribuições dos educadores para a redação final do documento.  

O presente documento foi organizado por especialistas de diferentes áreas de 

conhecimento e coordenado pela Diretoria de Orientação Técnica. Foi 

submetido a uma primeira leitura realizada por grupos de professores, 

supervisores e representantes das Coordenadorias de Educação que 

apresentaram propostas de reformulação e sugestões. Na seqüência, foi 

encaminhado às escolas para ser discutido e avaliado pelo conjunto dos 

profissionais da rede. A partir da sistematização dos dados coletados pelas 

Coordenadorias de Educação, foi elaborada a presente versão, que orientará a 

organização e o desenvolvimento curricular das escolas da rede municipal. 

Esse processo de construção coletiva exigiu o envolvimento amplo de todos 

os educadores que atuam na rede municipal e a participação ativa das 

Coordenadorias de Educação e das instâncias dirigentes da Secretaria 

Municipal de Educação, como coordenadoras do debate e mediadoras das 

tomadas de decisão. Para a nova etapa – a reorientação do currículo da escola 

em 2008 – apontamos a necessidade de articulação deste documento com os 

resultados da Prova São Paulo, de modo a elaborar Planos de Ensino 

ajustados às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Contamos com a 

participação de todos neste compromisso de oferecer cada vez mais um 

ensino de qualidade para as crianças e jovens da cidade de São Paulo. (São 

Paulo, 2007e, p.07) 

 

Os documentos são divididos em cinco partes, sendo que as duas primeiras são iguais 

em todos os documentos curriculares: a primeira trata da apresentação do Programa, da 

articulação do programa com os projetos em desenvolvimento e da articulação com o Projeto 

Político Pedagógico; a segunda parte trata dos fundamentos legais e da articulação entre área 

de conhecimento, aprendizagem, ensino e avaliação, critério para seleção de expectativas de 

aprendizagem e os aspectos a serem considerados para a organização de expectativas de 

aprendizagem nas unidades escolares. Na parte três, são discutidas questões específicas como 

a finalidade do ensino de determinada disciplina no Ensino Fundamental, problemas, 

objetivos e pressupostos. Na parte quatro os quadros de expectativas de aprendizagem e na 

parte 5, final, as orientações metodológicas e didáticas. No quadro 10 temos informações 

complementares dos documentos.  
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Quadro 10. Análise da contracapa das Orientações Curriculares – Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem para o Ensino Fundamental II 

Documento Orientações Curriculares – Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o 

Ensino Fundamental II 

Coordenação 

Geral 

Célia Maria Carolino Pires 

Disciplinas Assessores Grupo de Referência Págs. 

Língua 

Portuguesa 

Alfredina Nery  

Márcia Vescovi Fortunato  

Maria José Nóbrega 

Claudio Bazzoni - Assessor  

21 professores 

163 

Ed Física Marcos Garcia Neira  

Mário Luiz Ferrari Nunes 

Mário Luiz Ferrari Nunes - Assessor  

19 professores 

108 

Artes Eliana Gomes Pereira Pougy Sonia Carbonell – Assessora 

19 professores 

140 

História Antonia Terra De Calazans Fernandes  

Circe Maria Fernandes Bittencourt 

Antonia Terra De Calazans Fernandes – 

Assessora 

14 professores 

140 

Geografia Sonia Maria Vanzella Castellar  

Sueli Angelo Furlan 

Eduardo Campos – Assessor 

20 professores 

140 

Matemática Célia Maria Carolino Pires  

Edda Curi 

Edda Curi - Assessora  

17 professores 

128 

Ciências Maria Teresinha Figueiredo Sônia 

Salem 

Sonia Marina Muhringer - Assessora  

20 professores 

164 

Fonte: elaborado pela Autora 

 

Como pudemos ver até aqui nos materiais da primeira fase verificamos o 

agradecimento a ONGs, ao Banco Santander e utilização de assessoria externa. Na segunda 

fase não verificamos essas citações na contracapa dos materiais, a editoração parece ter sido 

elaborada pela SME e a publicação pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo. Da mesma 

forma verificamos que na primeira fase não há a citação expressa dos participantes do grupo 

de referência, com exceção da produção para o ciclo II. Na segunda fase também verificamos 

a citação no documento de referência de participação apenas no material do ciclo II, 

entretanto com uma maior ênfase nessa colaboração. Foram 130 professores do Grupo de 

Referência, contabilizando todas as disciplinas, mais a participação dos integrantes das DOTs 

das DREs. 
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 Foram ainda publicados: os chamados Cadernos de Apoio à Aprendizagem, com 

atividades para os alunos e caderno para o professor, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

de Natureza e Sociedade e Libras, além de cadernos de orientação curricular para as questões 

étnico-raciais e para a Educação Especial.26  

 Finalizando essa primeira parte, pudemos observar que para o Ensino Fundamental 

foram produzidos inúmeros materiais curriculares para professores de todos os anos do Ciclo 

I, para todas as disciplinas  do Ciclo II, além de materiais para a Educação Especial e para a 

Educação Étnico Racial, além disso, cadernos de atividades para os alunos, consumíveis de 

Língua Portuguesa e Matemática e também de Natureza e Sociedade no Ciclo I. Verificamos 

que os grupos de referência de professores constam apenas nas capas do materiais produzidos 

para o Ciclo II, com uma ênfase maior a esse processo participativo no segundo documento, 

as Orientações Curriculares. 

 

4.1.2 A escrita dos documentos do Ciclo II - Participação dos grupos de referência e da 

assessoria 

A partir da análise das contracapas dos materiais verificamos que os documentos do 

ciclo II contaram com a participação de assessores externos, educadores da DOT SME, das 

DOTs das DRES e de professores do Grupo de Referência, como podemos observar também 

nos depoimentos de Cecília e Claudio. 

 

 As DOTs das DRE's integravam o grupo de trabalho, então assim, o grupo de 

trabalho era composto por professores e mais o pessoal das DRE's. Cada DRE 

acompanhava duas ou três áreas, o número de formadores sempre é muito pequeno, 

então eles viam o que no fundo tinha mais afinidade, tinha gente de História, tinha 

gente de Educação Física, tinha gente de Matemática, então eles iam compondo os 

grupos. [...] Os grupos de referência, eles foram indicações das diretorias. (...) Às 

vezes tinha dois, mas a ideia era que se compusesse com um, mas o grupo era até 

maior do que desse, a ideia era que viesse pelo menos duas pessoas de cada 

diretoria. A ideia fica muito esvaziada se você tem um grupo muito pequeno, o 

grupo não tem diversidade de ideias. (os encontros com o grupo de referência) era 

quinzenal. (Cecília, depoimento pessoal, 2019) 

 

                                                 
26 Esses documentos podem ser acessados em:  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Colecoes-Cad-Apoio-Aprend;   

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Educ-Esp-2008-a-2005-1;  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Educ-Esp-2012-a-2009-2;  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Etnico-2008-a-2005-1;  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Etnico-2012-a-2009-1 

Último acesso em: 09/07/2020 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Colecoes-Cad-Apoio-Aprend
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Educ-Esp-2008-a-2005-1
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Educ-Esp-2012-a-2009-2
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Etnico-2008-a-2005-1
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Etnico-2012-a-2009-1
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Em seu depoimento Claudio também faz referência a como esses professores eram 

escolhidos para compor os grupos de referência, pela DOT das DREs. 

 

O DOT central passava essa incubência pra gente.. e a gente buscava na rede 

pessoas que tinham alguma… que se destacavam um pouco na área curricular, 

enfim... Acho que todos os DOTs eram representados. [...] (o papel dos professores 

era) na verdade, era trazer questões que suscitavam no interior da escola, para que 

elas viessem a ser discutidas também [...] eles tinham a função justamente dessa.. 

de fazer, de suscitar.. fomentar o questionamento.. e como é que se devia trabalhar 

basicamente esses materiais que eram produzidos pela SME. (a escrita) era feito no 

conjunto na verdade, eles sozinhos (os assessores) não faziam nada. (...) na verdade 

era um encontro que se fazia e de lá se deliberava. (...) Se eu não me engano era 

quinzenalmente que eles se reuniam. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

Em relação aos assessores Cecilia esclarece que muitos deles já haviam trabalhado 

com os PCNs “acho que todos eles, com exceção de Ciências, o restante todo mundo veio dos 

PCN's, migraram dos PCN's para a rede municipal para a construção desse currículo” 

(Cecília, depoimento pessoal, 2019). Claudio confirma que não houve participação das DREs, 

a escolha era feita por SME 

 

Basicamente era escolhido pelo DOT central. O DOT SME. Pelo que eu me lembro, 

assim, da figura dos assessores, eram pessoas…A grande maioria geralmente já 

tinha passado por um doutorado, tinha professores universitários, acho que o 

grande critério maior era assim conhecimento mesmo. (...) E, eu me lembro quando 

soltava esses editais, eles já traziam os critérios pré estabelecidos, experiência, 

formação. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Contrapondo-se a premissa de Claudio, de que tudo era deliberado nos encontros, 

Cecília afirma que os referenciais eram trazidos pelos assessores, sendo o esqueleto do 

documento produzido pelo assessor e os enxertos feitos pelo grupo. Os encontros eram 

quinzenais e os documentos iam sendo produzidos por capítulos.  

 

(quem trazia os referenciais?) Os assessores, porque aí a gente está lidando 

diretamente com a questão das pesquisas. O que que tem sido produzido nos 

últimos anos, e que nos permite ou ampliar ou olhar o que a gente tem, ou ver que 

aquilo que foi escrito, ele não tem nada a ver com o processo que o aluno 

aprende, então traziam esses dois elementos, tanto dos significados, quanto das 

questões epistemológicas no fundo para o conhecimento desses alunos, ou seja, 

das dificuldades que esses alunos enfrentam para adquirir determinado 

conhecimento. Então era dessa natureza os encontros do grupo de trabalho, ele 

lidava ao mesmo tempo com a escrita dos documentos, que é essa parte inicial, 

grande parte foi feito pelos assessores, e os enxertos, feitos pelo grupo, mas o 

esqueleto no fundo era feito pelo assessor, e as discussões no fundo que trazia a 

parte dos teóricos que fundamentavam o documento, era discutido para poder 

pensar nos objetivos de aprendizagem, então ele trabalhava esses três elementos 

concomitantemente. (...) isso foi um período de uns 8 meses. (Cecília, depoimento 

pessoal, 2019) 
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Da fala de Cecília podemos depreender que havia uma certa hierarquia na produção 

dos documentos, os assessores detinham o conhecimento teórico, trazido das pesquisas e eram 

os responsáveis pela escrita, ao grupo de referência cabiam os complementos. 

A dissertação de mestrado de Silva (2011) que teve como objetivos centrais analisar a 

participação dos professores na construção dos documentos “Orientações Curriculares e 

proposição de expectativas de aprendizagem”, infere, a partir dos dados apresentados no 

capítulo três, que a participação desses professores se reduziu a um caráter instrumental, com 

a responsabilidade da escrita centrada na figura do assessor e sem conceber o professor como 

co-criador do currículo escolar “... o governo em questão denota uma abordagem de 

participação pautada no seu uso como mecanismo de legitimação e/ou referendo de políticas 

públicas, nesse caso de construção curricular” (SILVA, 2011, p. 84/85).  

Corroborando essa afirmação a autora aponta que sete dos doze professores 

entrevistados informam que “seu nível de envolvimento ocorreu em maior intensidade na 

revisão e proposição de alterações curriculares e um nível menor na elaboração e no 

planejamento dos documentos” (SILVA, 2011, p. 93), o que vai ao encontro do que foi 

enunciado por Cecília. 

Um outro ponto importante, revelado na entrevista de Cecília é de que houve a busca 

de consensos na produção dos documentos curriculares, mas que existiram embates, 

especialmente na área de línguas: 

 

A gente tem ali dois grandes embates teóricos, acho que principalmente em relação 

à área de Línguas, a gente tem ali a Weisz, que fez todo o acompanhamento do 

Fundamental I, no Ler e Escrever, e quando você vai para a escrita do currículo 

(fund. II), quem faz a escrita do currículo é a Maria José Nóbrega, que tem algumas 

diferenças conceituais em relação à Telma, principalmente em relação à aquisição 

do sistema e, mais ainda, em relação à produção de texto, e isso fica evidente no 

currículo, na hora que vai se fazer os fechamentos. Então foi uma costura bem eu 

diria que espinhosa [...] acho que isso, acho que até hoje ainda tem alguns 

resquícios na rede, desses embates teóricos. (Cecília, depoimento pessoal, 2019) 

 

Para a entrevistada, os embates teóricos, ao invés de enriquecer e ampliar formas de 

interpretar o mesmo fenômeno, poderiam confundir os professores na condução de seus 

trabalhos. Essa fala merece uma problematização visto que a pesquisa de doutorado 

desenvolvida por Villalobos (2014), que investiga os documentos do Programa Ler e Escrever 

para o primeiro ciclo do Fundamental I, apresenta justamente essa questão como problema, a 

adoção de um repertório teórico uniforme, calcado na psicogênese da língua escrita, como o 

único possível de reverter o quadro de alfabetização apresentado e que deve ser adotado pelas 

professoras e professores que aderirem ao programa, quando na verdade ele não é 



116 

 

 

 

unanimidade na comunidade científica, havendo outros modelos teóricos que procuram 

explicar a aprendizagem da leitura e escrita. Para Villalobos (2014) 

 

A partir dessa análise, fica clara a necessidade de uma formação de qualidade para o 

professor, que vá muito além dos programas de capacitação para a aceitação deste 

ou daquele referencial teórico, para o treinamento no uso desta ou daquela 

metodologia. O professor alfabetizador precisa ser tratado  como um profissional de 

nível superior, não apenas por meio de remuneração compatível com a 

responsabilidade da função que exerce, mas também de uma formação que lhe 

apresente os vários modelos teóricos que procuram explicitar a forma como o aluno 

aprende e um conhecimento consistente do objeto a ser ensinado – a escrita, 

conhecimento de domínio da linguística, de forma que possa fazer opções 

metodológicas compatíveis com os dados que lhe são fornecidos pela sua prática, 

pela realidade do público que atende e da escola onde trabalha. (VILLALOBOS, 

2014, p. 243-245) 

 

Para a autora a defesa dogmática de um ou outro método, ou referencial teórico, é 

prejudicial e deveria haver a defesa da autonomia na escolha desses materiais, assim como da 

organização do trabalho pedagógico no interior da escola. 

Em sua pesquisa Ishii (2013) procurou responder em qual medida as orientações 

curriculares e as expectativas de aprendizagem de Matemática contribuíram para a formação 

de professores dessa disciplina, entrevistou pessoas pertencentes ao quadro técnico de SME 

que apontaram para a necessidade de haver um controle sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. Controle esse que, como pudemos verificar até aqui, se evidenciava de 

diversas formas, através de um material curricular padronizado, das sondagens frequentes 

realizadas pelas unidades escolares e encaminhadas para as DREs, dos processos de avaliação 

externa intensificados no período. 

A autora aponta que por um lado os professores participantes do grupo focal, em sua 

pesquisa, consideraram a necessidade de haver um currículo norteador e que o material 

produzido contribuiu com a sua prática; mas apresentam também problemas como a falta de 

tempo de planejamento, pois nem todos os professores tem em sua jornada o horário coletivo 

de formação e uma perspectiva de que os professores seriam mais executores do que 

formuladores dos materiais curriculares.  

Sobre a finalização do processo de escrita dos documentos para o Ciclo II, Claudio e 

Cecília informam que após a produção curricular foram realizados seminários de apresentação 

para os coordenadores pedagógicos, depois nas diretorias e aí esse documento chegou às 

Unidades Escolares.  

Foram feitos três seminários da apresentação do documento de cada área, teve 

acho que Matemática e História junto, depois Geografia,  e sei lá, Ciências, depois 

Português e Educação Física, não sei, sei que foram feitos três grandes seminários 
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com os assessores para apresentação das concepções e o teor que havia no 

documento, para que as escolas pudessem se apropriar disso, então esses 

seminários foram feitos com os coordenadores de todas as escolas, isso tanto na 

Educação Infantil, quanto para o Ensino Fundamental, e depois disso o documento 

passou por uma discussão na diretoria, para depois ir para as escolas, de forma 

que o coordenador pudesse se apropriar um pouco mais, trazer mais dúvidas, já 

que ele tinha aquele primeiro contato.  E depois o documento foi para a rede, ficou 

mais de um mês na rede, naquela época era tudo feito em papel, hoje a gente tem 

tudo digital, dá para fazer isso via sistema, mas na época as escolas fizeram mais 

de um mês de discussão, e depois tiveram mais de um mês para compilar todas as 

observações das escolas, e aí a gente fez uma plenária para discussão e finalização 

do documento com as discussões das escolas e das diretorias, e foi um processo de 

construção. (Cecília, depoimento pessoal, 2019) 

 

Apesar das ponderações realizadas anteriormente, é importante ressaltar que a 

participação dos profissionais aparece de forma mais intensa nesse segundo material 

produzido para o Ciclo II, as Orientações Curriculares, tanto na fala dos entrevistados, quanto 

na menção que é feita na capa dos materiais. Em relação aos seminários e as leituras do 

documento realizadas pela unidade escolar, cabe aqui problematizar o tempo efetivo que as 

escolas tiveram para discutir e propor alterações para os documentos curriculares produzidos. 

 A seguir veremos como foi realizado o processo de formação continuada. 

 

4.1.3 Formação Continuada 

 

Como se pode observar nos documentos e mesmo na fala dos entrevistados o centro da 

formação continuada foi o Coordenador Pedagógico, que era visto como multiplicador e 

responsável pela formação dos docentes na escola, também era valorizada a figura do trio 

gestor (diretor, assistente, coordenador), visando um maior envolvimento do diretor nas 

questões pedagógicas 

 

[...] O foco da formação era no trio gestor. Eu acho que era no trio gestor até por 

priorizar essa questão do acompanhamento das aprendizagens. E, o professor mais 

no final da administração é que ele foi sendo chamado para mais cursos e tal. Mas 

a princípio o foco realmente era na gestão. Eu acho que mais no coordenador. 

Apesar de ter valorizado esse papel do trio gestor, eu penso que assim, vamos 

dizer.. em termos percentuais as formações 60% coordenador e acho que 40% trio 

gestor, na verdade. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

Claudio reflete sobre esse caráter formativo que tem o Coordenador Pedagógico como 

centro, esperando que ele atue como multiplicador dentro da Unidade Escolar 

 

Eu acho que assim, uma coisa acho que tem que ser debatida e pensada ainda é 

essa questão da abrangência da formação, como fazer para garantir que ela chegue 

a maior parte dos professores, porque se a gente for pensar ela ainda está de uma 

maneira diretamente focada na figura do coordenador pedagógico ainda, se a gente 
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for ver o formato, né.. que é grupos de trabalho.. de cp.. tal tal tal.. e então... 

multiplicador, né.. ainda não tem uma fórmula que ainda dê conta dessa formação 

direta do professor, acho que ainda é um grande nó para nós que pensamos a 

questão da formação. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

As formações tinham uma diretriz clara da SME, cumpridas as pautas comuns, as 

regiões poderiam pensar em questões específicas a tratar 

 

Tinha uma diretriz básica e eu me lembro que a gente conseguia, às vezes até 

extrapolar um pouco, Mas a gente sempre tinha uma diretriz básica. E a partir daí 

aquilo que a gente conseguisse fazer além, a gente tinha liberdade. [...] A diretriz 

básica ela vinha, emanava assim: o que que vocês tem que dar conta lá na região 

[...] o que que seria uma política pública da SME a época.. alicerçar essas questões 

do aprendizado então tudo que a gente trouxesse e que desse conta de melhorar 

essas condições, era da política pública. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Claudio relata que em um segundo momento da gestão, além das demandas voltadas 

para formações de alfabetização, português e matemática, outras demandas passaram a ser 

trazidas por SME, como por exemplo as questões étnico-raciais e as de educação especial. 

 

Bom, para o Ensino Fundamental já havia investimento forte, né… nas questões 

étnico-raciais, isso nós tínhamos assessores também, tinha uma pessoa lá na 

secretaria, responsável por estas demandas e tínhamos muito formadores externos 

que vinham trabalhar essas questões com a gente na rede. E que depois passou 

também pela temática indígena, cursos produzidos também pelo… pelas pessoas do 

CEFAI e as vezes com muita assessoria externa também para as várias deficiências, 

enfim, na Educação Infantil, essencialmente aquela época se trabalhava as 

linguagens, então, pontuava-se ora era com a música, ora era com a expressão 

corporal, ora era artes, enfim… literatura infantil. Havia também um grande 

investimento. Então, na Educação Infantil basicamente eram as linguagens. 

(Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

Os encontros entre a DOT da DRE e de SME ocorriam quinzenalmente e as DOTs se 

organizavam em função das áreas de conhecimento    

 

Cada quinzena nós éramos chamados para os encontros formativos. Tanto as 

equipes do Fundamental e até me lembro, do Fundamental, Educação Infantil e 

lembro que a EJA era também bastante acionada aquela época pra debater as 

questões do currículo. Por exemplo… eu me lembro que tinha uma frente de Ensino 

Fundamental também lá na secretaria, por exemplo, uma trabalhava com 

matemática, outra trabalhava com português e além disso, essas pessoas que 

tinham lá, eles tinham as assessorias também. Externas. Educação Infantil, eu 

lembro que nós tivemos lá um longo tempo uma assessoria também. Então, a gente 

acabava indo pra lá, bebia na fonte e depois trazia. Trazia essas demandas 

formativas lá pra região. (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Na DRE em que Claudio trabalhava o DOT era composta por sete pessoas, fora dez 

pessoas que trabalhavam exclusivamente com o CEFAI. As ações eram organizadas por 
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frente de trabalho, duas pessoas eram responsáveis pela Educação Infantil, duas para o Ensino 

Fundamental e duas para a Educação de Jovens e Adultos e, segundo o entrevistado, eram 

chamadas para compor pessoas que tivessem maior experiência com os segmentos. Claudio 

relata que a maior parte das DOTs das DREs da cidade se organizava de forma parecida. 

Tanto Claudio quanto Cecília relatam que a equipe era pequena, na DRE e em SME para um 

acompanhamento mais próximo das escolas.  

 

(...) a Secretaria, quer dizer, você tem lá, eu tinha 585 escolas quando eu estava lá, 

por mais que você queira, eu tinha lá um grupo de dezessete pessoas, sendo que 

quatro não eram da formação, treze pessoas para trabalhar em uma dimensão 

dessa aqui, dessa rede, é uma brincadeira a gente dizer que está fazendo 

acompanhamento, a gente faz acompanhamento macro de avaliação, coloca lá 

alguns indicadores para você ter um retorno daquilo que a escola, daquilo que os 

alunos tem dificuldade, mas dizer que você conhece a escola, sabe da necessidade 

dela, e sabe da necessidade do professor, a gente, enquanto Secretaria, e mesmo 

regionalmente, quando eu estava regionalmente, que você fazia aquele trabalho 

com as duplas de supervisão e de formador, você captava aquilo que era necessário 

e importante para que a escola pudesse caminhar e ter um apoio institucional [...] 

você se sente um pouco impotente de poder ajudar, nessa condição que você está. 

Quer dizer, você não tem o apoio suficiente para poder fazer isso na escola, 

efetivamente. (Cecília, depoimento pessoal, 2019) 

 

Como pudemos depreender das falas de Claudio e Cecília, as pautas formativas eram 

bastante centralizadas por SME, especialmente focadas no processo de leitura, escrita e 

matemática. Apenas no segundo momento da gestão os processos formativos vão se 

ampliando para outras temáticas pertinentes ao universo escolar. Uma das questões apontadas, 

o coordenador como multiplicador, também é tratado na pesquisa de Celegatto (2008) como 

um dos problemas para a consolidação do processo formativo, pois esse tempo e a 

organização da escola nem sempre contribuem para que tal tarefa se realize e principalmente 

porque não permite a participação direta das professoras e dos professores.  

Para Claudio (2015, p. 186), pesquisador que estudou as concepções das políticas de 

formação de professores desde a gestão de Luiza Erundina, a partir de 1989 até a gestão de 

Kassab, em 2012, as formações durante a realização do Programa Ler e Escrever retomaram 

uma perspectiva tecnicista (superadas durante a gestão de Luiza Erundina/ Paulo Freire), 

voltadas para a melhoria dos índices das avaliações externas, com maior preocupação no 

desempenho e não na produção de conhecimento, implementado de forma padronizada, o 

programa desconsiderou as realidades locais e via professores e estudantes mais como 

executores do que como sujeitos do conhecimento, não permitindo uma participação dialógica 

e transferindo as responsabilidades sobretudo para a escola e a sala de aula. O autor tece as 

seguintes considerações a partir dos resultados extraídos das entrevistas semiestruturadas: 
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Esse foi um dos grandes problemas que resultaram das reformas impostas, na 

cidade de São Paulo, ao longo, principalmente, do governo Gilberto Kassab, gestão 

Alexandre Schneider (2005-2012), o aprofundamento da cultura da 

performatividade – foco no controle, o desempenho como medida de produtividade. 

O professor foi visto como um simples executor de uma política educacional. Não 

existiram sujeitos. O conhecimento é neutro e hierarquizado – vale o científico. 

Capitais culturais são ignorados. Não existem relações dialógicas, apenas receitas 

a serem seguidas. Nesse contexto, os relatos de práticas – anistóricos, 

descontextualizados – ganham força. As formações em serviço podem ser para 

poucos, e esse poucos serão os multiplicadores para muitos, sem reflexão. (Claudio, 

2015, p.188) 

 

Esses elementos apresentados, são o que Candau (1996) chama de modelo clássico de 

formação continuada, apresentando as seguintes características: ênfase posta na reciclagem; 

universidade como lócus da produção de conhecimento, seja através de convênios firmados 

com as secretarias de educação para cursos de graduação, licenciatura, especialização e 

aperfeiçoamento; seja por meio de cursos promovidos diretamente pelas secretarias de 

educação, onde colaboram profissionais vinculados a diferentes universidades; seja por meio 

de formação promovida por empresas ou universidades a um grupo de escolas – um modelo 

sempre amparado por uma visão que afirma que à universidade corresponde a produção de 

conhecimento e aos profissionais da escola básica a sua aplicação, socialização e transposição 

didática. 

Para Marin (1995), os processos formativos deveriam ser tratados como educação 

continuada, já que para a autora: 

 

A atividade profissional dos educadores é algo que, continuamente, se refaz mediante 

processos educacionais formais e informais variados, amalgamados sem dicotomia 

entre vida e trabalho, entre trabalho e lazer. Com as contradições certamente, mas, 

afinal, mantendo inter-relações múltiplas no mesmo homem. O uso do termo educação 

continuada tem a significação fundamental do conceito de que a educação consiste em 

auxiliar profissionais a participar ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal 

vivência no conjunto dos saberes de sua profissão. (MARIN, 1995, p.19) 

 

4.1.4 Avaliação 

Antes de constituído o Núcleo de Avaliação e a avaliação externa da própria rede, 

houve um foco muito grande nas sondagens de leitura e escrita e posteriormente de 

matemática, que eram realizadas pelas Unidades Escolares bimestralmente e encaminhadas 

para a DRE. 

As sondagens eram bimestrais. Depois em Matemática a gente acrescentou a 

resolução de problemas, também tendo por base a Teoria dos Campos Conceituais 

do Vergnaud, e que também esse foi um ponto de apoio, de discussão na própria 

rede. (Cecília, depoimento pessoal, 2019) 
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(A sondagem) Era uma coisa interna. Às vezes até nas formações eles traziam para 

ser discutido as vezes com o formador e tal, mas não tinham a necessidade... Me 

lembro acho que teve uma época que eles faziam para o DOT uma planilha com os 

resultados [...] Encaminhavam para o DOT, mas era pra justamente discutir 

estratégias [...] (Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

Como aponta Gatti (2002), apesar dos antecedentes da avaliação externa terem 

iniciado em décadas anteriores, no Brasil é na década de 1990 que se consolida o Sistema de 

Avaliação Nacional, através do SAEB. No estado de São Paulo teremos a construção do 

Saresp, na década de 1990 e no Município a criação do Sistema Municipal de Avaliação e a 

Prova São Paulo, a partir de 2005, com a Lei 14.063 (SÃO PAULO, 2005d) 

A lei informa que as avaliações subsidiariam as tomadas de decisão para a Política 

Educacional do Município; o desempenho dos estudantes nos diferentes componentes 

curriculares subsidiariam a política de formação continuada dos professores; a reorientação da 

proposta pedagógica; a articulação dos resultados com o planejamento das unidades e as 

metas para o projeto pedagógico de cada escola e a orientação para os trabalhos nas Salas de 

Recuperação, então denominadas Salas de Apoio Pedagógico (SAPs). Abrangeriam todas as 

séries do ensino fundamental, nos componentes português, matemática, ciência, história e 

geografia. A avaliação ocorreria uma vez por ano no mês de junho e o resultado deveria ser de 

conhecimento dos alunos, pais e educadores. 

Apenas em setembro de 2006 a lei é regulamentada, a partir do Decreto 47.683 (SÃO 

PAULO, 2006u), que cria o Núcleo de Avaliação Educacional, na Assessoria Técnica de 

Planejamento, do Gabinete do Secretário. Ao núcleo caberia coordenar e supervisionar as 

ações de avaliação educacional, formular ações de orientação técnica aos professores e 

funcionários sobre avaliação, gerenciar os trabalhos da área, elaborar relatórios gerenciais 

decorrentes das ações de avaliação, implantar avaliação diagnóstica do desempenho escolar 

dos estudantes, além de elaborar e supervisionar estudos sobre: os fatores associados ao 

desempenho dos alunos (pessoais, familiares), a equipe docente, a equipe técnica, as relações 

da escola com a comunidade, as instalações físicas das unidades escolares, os projetos e 

programas complementares da escola.  

A partir da legislação o Núcleo de Avaliação poderia constituir uma equipe 

permanente, podendo contratar consultores especializados para dar suporte técnico às ações 

realizadas, permite ainda o estabelecimento de convênios com instituições públicas ou 

privadas para a viabilização da constituição do Sistema de Avaliação. Posteriormente a lei 

passou por alterações em relação a periodicidade de avaliações, dos componentes curriculares 

avaliados, mas o núcleo permaneceu ativo. 
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A primeira avaliação externa de âmbito municipal, intitulada Prova São Paulo ocorre 

em 2007, como previsto na Portaria nº 4.903 de outubro de 2007 (SÃO PAULO, 2007b), 

sendo avaliados os componentes de Língua Portuguesa e Matemática, com duração de 3 horas 

cada uma. Foram avaliados alunos dos 2ºs e 4ºs anos dos Ciclos I e II do Ensino Fundamental 

regular. A prova ficou ao encargo da empresa contratada através de licitação, responsável por 

distribuir e recolher as provas, questionários e documentos e responsável também pela 

contratação e disponibilização de monitores para todas as escolas. As avaliações continham 

também levantamento de dados das famílias e da Unidade Escolar. Eram aplicadas por 

professores da Unidade, organizados pelo diretor da Escola. 

Em 2009 uma outra prova passou a integrar o Sistema de Avaliação do Município, a 

Prova da Cidade, a partir da Portaria 2.912 (SÃO PAULO, 2009). Era uma avaliação 

semestral, dos conteúdos de português e matemática, que funcionava por adesão, devendo a 

escola se cadastrar em portal da Prefeitura, também passavam por essa avaliação os 2os e 4os 

anos do Ciclo I e II. Claudio, um dos entrevistados que trabalhou na DOT-P de uma das 

DREs, na gestão Serra/Kassab cita a constituição do Núcleo de Avaliação, as formações e o 

número excessivo de avaliações: 

 

Lembro-me das formações que eles trabalhavam o que era um item de resposta, 

como elaborar boas perguntas de avaliação, bancos de respostas, enfim, toda essa 

teoria mais geral da avaliação. Foi constituído na SME a essa época um núcleo de 

avaliação que começou a pensar. Então tinham essas formações, investia-se 

bastante nas questões de concepção de aprendizagem. Tinham os assessores 

externos. E a par da avaliação federal que produzia o IDEB, também se criou na 

secretaria outras avaliações internas. Então foi criada a Prova São Paulo e a Prova 

da Cidade. [...] Que na época também a gente achava que já eram assim um pouco 

meio excessivo. Porque acabava demandando muito trabalho pras escolas e tinha 

toda aquela questão das estratégias que às vezes acabavam até pelo tamanho da 

rede não funcionando bem, não chegava o número de provas suficientes e enfim. 

(Claudio, depoimento pessoal, 2019) 

 

Após as avaliações, foram demandadas formas de acompanhamento das escolas com 

os piores resultados, que aconteciam segundo Claudio de duas maneiras: em reuniões mensais 

com a DRE e em visitas aos horários coletivos de formação dessas escolas por integrantes da 

DOT-P e da Supervisão Escolar.  

 
Então, nós nos reuníamos com… logo que os resultados eram publicizados nós da 

Diretoria discutíamos com o grupo de supervisores. Colocava à tona aqueles 

resultados.. e até existiam algumas discussões.. “Ah, mas isso pode ranquear as 

escolas, tal tal tal..”. Mas assim, a gente não tinha outra ideia de a não ser o 

acompanhamento mesmo de fato, então, traziam pra supervisão os resultados e 

uma ação específica que eu me lembro da secretaria e isso foi uma orientação 

para todas as DREs, foi que elencasse um acompanhamento específico pra 5 
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escolas de cada DRE, as quais tinham seus piores resultados do aprendizado. Na 

nossa DRE a gente ampliou um pouquinho, nós fizemos com 10 escolas. E nesse 

acompanhamento que eu te disse que envolvia diretor, assistente e coordenador, 

supervisor e os membros da DOT P.[...] Então esse era um encontro que a gente 

fazia mensalmente com as equipes. [..] Juntas, porque o objetivo era exatamente a 

troca. A troca de ideias, o que que você faz em termos de formação, estratégias 

que você utiliza pra fazer o acompanhamento dessas aprendizagens, eu lembro até 

que chegou... tinha produção de cartazes no sentido de convidar as crianças pros 

programas de aceleração de aprendizagem. Ideias tais assim como é, membros da 

equipe gestora escolher alguns alunos específicos para elas fazerem 

acompanhamento específico pós aula. [...] Me lembro que na DRE onde 

trabalhava, não na sua totalidade de escolas, mas para aquele grupo a que eu me 

referi das escolas com mais dificuldade, nós vínhamos em visita, a DOT, muitas 

das vezes junto com o Supervisor e fazíamos a conversa na JEIF, procurando 

identificar como que era trabalhar essa questão, como eles visualizavam os 

alunos que não aprendiam, que estratégia eles utilizavam para melhorar esse 

aprendizado… muita gente fazia até depois um.. produzia um relatório escola por 

escola. [...]   (Depoimento pessoal, Claudio, 2019) 

 

O excesso de avaliações do período também surgiu na entrevista com Cecília, que 

menciona que um dos apontamentos deixados para a gestão seguinte era a necessidade de 

rever esse excesso e deixar a avaliação mais a cargo da escola. 

 
Outra questão que eu tinha deixado apontada também era o excesso de avaliações 

externas, não sei se isso continua ou não, porque tinha a Prova São Paulo, tinha a 

avaliação semestral, você tem o IDEB, você tinha mais... Só ficava pensando em 

avaliação, e qual era o tempo que fazemos uma coisa talvez mais qualificada, que 

vai demandar um pouco mais de tempo e a avaliação de processo tem que ficar na 

mão da escola, a escola tem que saber, quais são os referenciais que ela vai utilizar 

para avaliar o seu planejamento, não acho que tem que ter tanta interferência 

externa assim. Então isso foi uma briga bem acirrada com o Núcleo de Avaliação 

no momento da minha saída, porque só ficava o tempo inteiro olhando as questões, 

elaboração de questões, de itens, e eu falei “gente, temos que pensar qual é o 

percurso de ensino para poder chegar nesses extratores aí”. (Cecília, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Born (2015) investigou a Prova São Paulo, a partir de documentos oficiais de SME 

produzidos entre 2005 e 2012, entre as suas conclusões (BORN, 2015, p. 169-175) a autora 

pontua que: a introdução da avaliação externa a partir de 2005 foi um marco e orientou a 

reestruturação vivenciada pela rede, em todos os anos do Ensino Fundamental; essa 

reestruturação estava assentada em um paradigma de qualidade (não apenas do município, 

mas no Brasil e no exterior), que podia ser expresso nos índices das avaliações em larga 

escala; consideravam que a rede detinha condições mais favoráveis de infraestrutura do que 

em outras partes do Brasil, mas que o resultado das aprendizagens era insuficiente; para a 

melhoria desses índices houve a proposição de uma ação voltada para a melhoria das 

competências leitora, escritora e de resolução de problemas, com a construção de diversos 

materiais curriculares; para a autora a Prova São Paulo representa uma avaliação de segunda 
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geração, não apenas focada no avanço da política pública, mas com dados específicos de cada 

unidade escolar e estudante, com o objetivo de acompanhar e avaliar pontualmente cada 

escola. Entretanto, para a autora não é possível dizer que houve estreitamento do currículo em 

função da Prova São Paulo, visto que as avaliações são posteriores à produção dos materiais 

curriculares. Para Born (2015) 

 
Destarte, sem negar outras possibilidades interpretativas, a pesquisa realizada 

permite afirmar que currículo e avaliação externa, com suas peculiaridades 

evidenciadas no âmbito da rede Municipal de Ensino de São Paulo, estabeleceram 

um diálogo, uma relação de imbricação, de interface, com interações mútuas e 

contínuas entre eles, considerando, sobretudo, que tanto o currículo quanto a 

avaliação, ademais, refletiam questões presentes em contextos mais gerais, dentro e 

fora do Brasil, no campo das políticas educacionais. (Born, 2015, p. 175) 

 

A seguir apresentamos as considerações que os próprios entrevistados tecem sobre as 

contribuições e dificuldades do Programa Ler e Escrever.  

 

4.1.5 – Contribuições e dificuldades enfrentadas na visão dos entrevistados 

A seguir podemos verificar, com base nos dados extraídos das entrevistas, como 

Cecília e Claudio avaliam as contribuições do Programa, os principais problemas, as 

dificuldades enfrentadas e o que não foi realizado. 

O Quadro 11, apresentado a seguir, reúne a percepção dos entrevistados sobre 

contribuições, problemas e dificuldades enfrentadas. 

 

Quadro 11.  Contribuições e dificuldades enfrentadas no Programa Ler e Escrever na visão dos 

entrevistados 

 Cecília Claudio 

Contribuições - Ênfase no processo formativo e no 

acompanhamento das aprendizagens na 

escola 

- Auxílio no planejamento dos professores 

- Discussão de práticas diferenciadas 

- Possibilidade de pensar estratégias de 

atendimento às crianças com dificuldades de 

aprendizagem 

- Auxílio no planejamento dos professores 

Problemas - Excesso de avaliações externas - Excesso de avaliações externas 

O que faltou - Apoio mais próximo das escolas e dos 

professores 

- Maior investimento em formações 

menores, centradas em pequenos grupos 

- Avaliação do Programa ao final da gestão 

com toda a rede, verificando avanços e 

dificuldade 

- Equilíbrio em relação às avaliações 

externas. 

Dificuldades 

enfrentadas 

- A diversidade da rede 

- Recursos limitados para realizar tudo o 

que se considera necessário 

- Acompanhamento das questões regionais 

- Muitas demandas para as equipes 

formativas das DREs, o que dificulta o 

acompanhamento e apoio das Unidades 

- Resistência generalizada no início do 

programa 

- Dimensão da rede dificulta atingir todos 

nos processos formativos. 

- O Ensino Fundamental está sempre 

atendendo às emergências. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como podemos observar, entre as contribuições ambos citam a formação e o 

planejamento do professor, em relação a esse processo de formação e planejamento 

verificamos na pesquisa de Ishii (2013) que os professores de matemática consideraram que 

os materiais produzidos colaboraram na sua formação, mas que os horários eram insuficientes 

para dar conta de todas as demandas e deveria haver por parte da gestão um espaço para 

participação mais ativa dos profissionais na formulação dos currículos, o que é corroborado 

pela pesquisa de Silva (2011) e Claudio (2015). Este último considera ainda que a formação 

de professores nessa gestão foi pautada por uma lógica tecnicista, pouco dialógica e restrita a 

um número menor de profissionais, que atuavam como multiplicadores. A atuação dos CPs 

como multiplicadores também aparece na pesquisa de Celegatto (2008) e a falta de 

dialogicidade do processo formativo, centrado em um referencial teórico restrito também são 

apontados por Villalobos (2014). 

Muitas dessas afirmações vão ao encontro do resultado da revisão bibliográfica 

realizada por Simioni (2016), sobre a implantação do Programa Ler e Escrever na Rede 

Estadual de Ensino de São Paulo:  

 

Em síntese, os estudos mostram os problemas na implementação do Programa Ler e 

Escrever, como, por exemplo, a) a formação dos professores; b) uma política pública 

que não atende à realidade de alunos nem dos professores; c) a constituição de uma 

política a partir de princípios homogeinista; d) a questão da falta de autonomia dos 

professores; e) um Programa que condiciona o professor a mero executor; f) a 

dissociação entre a teoria e a prática, g) a necessidade de os professores 

apropriarem-se da sustentação teórica do referido Programa, h) a falta de gêneros 

orais no material do Programa, i) o professor coordenador como condutor à 

implementação do Programa, j) resistência dos professores em aplicar o Programa 

em sala de aula e que se utilizam de outros recursos (livros didáticos, folhas 

xerocopiadas de atividades avulsas) para o trabalho docente, k) a responsabilidade 

atribuída aos próprios alunos que não conseguem alfabetizar por meio desse 

Programa; l) a temática da consciência fonológica pouco contemplada no material 

do Programa e essencial para o processo de alfabetização; m) os professores como 

sujeitos acríticos e irreflexivos, dentre outros. (SIMIONI, 2016, p. 51) 

 

 

4.2 O Contexto de produção de texto no Programa Mais Educação São Paulo 

 

4.2.1 Materiais curriculares produzidos 

 

Como apresentamos no capítulo anterior o Programa tinha como eixo central 

promover a Qualidade Social da Educação, foi debatido na rede ao longo de 2013, primeiro 

ano de mandato do Prefeito Fernando Haddad, quando houve uma consulta pública, sendo a 

portaria definitiva de orientação do Programa publicada ao final de 2013, para que a 
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implementação ocorresse a partir de 2014. Estruturalmente promovia a alteração de dois para 

três ciclos (Alfabetização, Interdisciplinar, Autoral), a docência compartilhada, a 

interdisciplinaridade, o Trabalho Colaborativo de Autoria, o Sistema de Gestão Pedagógica 

(SGP), a reprovação em todos os anos do ciclo autoral e ao final dos dois primeiros ciclos, as 

avaliações bimestrais e as notas de zero a dez. Como já vimos no capítulo anterior e veremos 

no capítulo cinco, a implantação do SGP e o aumento das possibilidades de reprovação foram 

temas controversos na política implementada. 

Para os professores do Ciclo de Alfabetização, o currículo e a formação continuada de 

professores se realizaram a partir de convênio com o Governo Federal no intitulado Pacto 

Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), portanto as formações para esse ciclo eram 

realizadas por profissionais da rede, que eram orientados pelas Universidades públicas 

responsáveis pela formação do Pacto na cidade de São Paulo. Não houve produção específica 

da secretaria para o Ciclo de Alfabetização, exceto os documentos que pensavam a integração 

entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, como o Currículo Integrador da Infância 

Paulistana. 

Para os professores dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral iniciou-se, no segundo 

semestre de 2014, a discussão do documento Diálogos Interdisciplinares a Caminho da 

Autoria (SÃO PAULO, 2016b), preliminarmente produzido pelos representantes das DOTs de 

cada DRE com posterior contribuição de representantes de docentes, coordenadores 

pedagógicos e supervisores escolares, tendo a publicação da versão definitiva ocorrido em 

2016. No mesmo ano foi publicada também a Coleção Componentes Curriculares em 

Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria (SÃO PAULO, 2016c), com os 

documentos curriculares de cada área do conhecimento, escritos pelos assessores contratados, 

junto com os formadores-parceiros, processo que detalharemos mais adiante. 

Abaixo, apresentamos no Quadro 12, uma visão geral dos materiais produzidos ao 

longo do Programa Mais Educação São Paulo, relativos à reestruturação geral e os produzidos 

para o Ensino Fundamental, não trataremos aqui dos materiais produzidos para a Educação 

Infantil e Educação de Jovens e Adultos. 
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Quadro 12. Materiais produzidos durante o Programa Mais Educação São Paulo 

 

 

2013 

Meses Documentos 

Abril Políticas Pedagógicas Curriculares: Contexto, Diretrizes e Ações 

Abril Programa de Metas 2013-2016 

Agosto Minuta do Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

Outubro Decreto e Portaria Mais Educação São Paulo 

 

 

 

 

2014 

Janeiro Subsídio1 - Orientações para Implantação 

Abril SGP -  Documento de Referência 

Abril 1º Prova Bimestral 2014 

Abril Caderno de Análise Pedagógica Provas de Língua Portuguesa Provas de Matemática 

Agosto Subsídios 2 Sistema de Gestão Pedagógica - SGP e a Avaliação para a Aprendizagem 

 

s/ref Subsídio 3 - CEU-FOR Sistema de Formação dos Educadores da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo 

s/ref Plano de Navegação do Autor (TCA)- Aluno 

Plano de Navegação do Autor (TCA) – Professor 

 

 

2015 

Janeiro Subsídio 4: Avaliação para a aprendizagem: externa e em larga escala 

Abril Subsídio 5: A Supervisão Escolar na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. A 

Gestão Educacional em uma Perspectiva Sistêmica 

Julho Revisitar, Ressignificar, Avaliar, Replanejar 

s/ref Diálogos com a rede 

s/ref Currículo Integrador da Infância Paulistana 

 

 

 

2016 

s/ref Diálogos interdisciplinares a caminho da autoria: elementos conceituais para a 

construção dos direitos de aprendizagem do Ciclo Interdisciplinar – Versão final 

s/ref Revisitar, ressignificar, avaliar, replanejar com a escola 

s/ref Coleção Componentes Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da 

Autoria 

Março Caderno de debates do Naapa – questões do Cotidiano Escolar – Volume 1 

s/mês Caderno NAAPA – Volume 2 

s/mês Caderno NAAPA – Volume 3 

s/mês Caderno NAAPA – Volume 4 

s/ref Programa São Paulo Integral – Construir novos caminhos pedagógicos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do Cedoc – Disponível em: 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Como já vimos no capítulo anterior, o primeiro material curricular produzido foi o 

documento intitulado Políticas Pedagógicas Curriculares – Contexto, diretrizes e ação 

(2013) e o Programa de Metas do governo (2013) que tinha tópicos destinados à Educação. A 

partir de agosto começa a circular a minuta do Programa Mais Educação São Paulo, em um 

processo de consulta pública e em outubro de 2013 são publicados o Decreto 54.452 (SÃO 

PAULO, 2013a) e a Portaria 5930 (SÃO PAULO, 2013b) que instituem o Programa Mais 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
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Educação São Paulo. Na Figura 11, verificamos a capa desses materiais antecedentes à 

Portaria. 

 

Figura 11. Documentos antecedentes a publicação da Portaria SME 5930/2013 

 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

A Portaria é publicada ao final de 2013 e em 2014 inicia de fato a implementação do 

Programa, sendo publicados os subsídios de 1 a 3 ainda em 2014 e os subsídios 4 e 5 em 

2015. A seguir, na figura 12 podemos ver a capa dos cinco subsídios publicados: 

  

Figura 12. Subsídios para a implantação do Programa Mais Educação São Paulo 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Os subsídios eram temáticos e ampliavam os conceitos trazidos pela portaria. O 

primeiro (São Paulo, 2014a) apresentava vinte e uma notas técnicas, amplamente discutidas e 

questionadas na minuta, trazendo explicações, ampliações de conceitos, como por exemplo: 

retenção dentro do ciclo, avaliações bimestrais, conceitos para o Ciclo de Alfabetização e 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1


129 

 

 

 

notas para os Ciclos Interdisciplinar e Autoral, docência compartilhada, Trabalho 

Colaborativo de Autoria.  

O subsídio dois (São Paulo, 2014b) tratava sobre a implantação do Sistema de Gestão 

Pedagógica, informando questões técnicas do seu uso além de explicitar o conceito de 

avaliação para aprendizagem. O documento três (São Paulo, 2014c) tratava das formações 

para professores e o sistema criado junto às Unidades CEU, com cursos de graduação e pós-

graduação em parceria com as universidades públicas. O quarto subsídio tratava da avaliação 

externa (São Paulo, 2015b) e o quinto subsídio (São Paulo, 2015c) trazia um material 

formativo sobre a Supervisão Escolar, escrito por um coletivo de supervisores que debatiam o 

histórico da Supervisão e as novas possibilidades de atuação desses profissionais. Além dos 

subsídios gerais foram publicados também dois documentos para amparar as discussões sobre 

o Trabalho Colaborativo de Autoria, que começaria a ser desenvolvido na rede a partir de 

2014, como podemos ver a seguir, na Figura 13. 

 

Figura 13. Plano de Navegação do Autor 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Havia um material de orientação para os alunos e outro exemplar para o professor. O 

TCA foi um dos projetos mais discutidos pelas Unidades Escolares no ano de 2014. Segundo 

Solange, nem a própria SME imaginou que o material pudesse ser tão apropriado pela rede. 

Eu não imaginava de verdade que isso fosse tão assim se apropriar, que a rede 

fosse se apropriar como se apropriou desse TCA. Obviamente que as DREs foram 

muito importantes nesse sentido porque fizeram um investimento muito grande 

nisso. O que que eu penso, eu penso que ali a gente apenas organizou uma 

participação que já vinha acontecendo nas escolas. Pra mim tá nítido isso. [...] O 

Ciclo Autoral ele foi ao ponto, ele falou “olha os meninos são protagonistas, eles 

têm que ser protagonistas, os meninos têm capacidade e condições de construir um 

trabalho de pesquisa, o Trabalho Colaborativo de Autoria” [...] Então, além 

daquilo que já acontecia na rede, muitas experiências de participação de meninos e 

meninas, que terminavam o Ensino Fundamental, que vinham com este processo nas 

escolas, de muita pesquisa, de participação, de constituição de trabalhos que 

pudessem, que tinham a ver com a comunidade. [...] (Solange, depoimento pessoal, 

2019) 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
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Solange afirma que as escolas foram criando os seus próprios roteiros e criando 

estratégias para desenvolver o TCA e que a ideia de ser um projeto que culminasse em um 

projeto de intervenção social, levou os adolescentes e seus professores a pensar a cidade para 

além dos muros da escola.27 

 

O fato deles poderem construir uma trajetória de um trabalho, de uma pesquisa que 

é fruto de um desejo deles e que eles vejam significado naquilo, pra que possa 

reverberar em alguma ação social. Então nós vimos coisas assim fantásticas 

acontecer na cidade, fantásticas, trabalhos que reuniram outros órgãos do governo, 

que transformaram espaços da comunidade, praças, entornos de escolas, enfim, 

muita coisa bacana, TCA que fizeram os meninos sair dos seus espaços da 

comunidade, conhecer a cidade, tiveram essa oportunidade, avaliar os espaços, 

comparar os espaços de cultura, de lazer, de educação que se tem na cidade hoje, a 

diferença entre periferia e centro, então acho que foi um, nossa, um grande ganho. 

(Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

Os TCAs foram objetivo de investigação da tese de doutorado de Costa (2018), que 

analisou as produções realizadas por escolas da região de Itaquera e o que pensavam 

estudantes e professores sobre o projeto. Entre as conclusões, Costa afirma que os TCAs 

permitiram que fossem tratados temas que nem sempre estão presentes nas aulas 

convencionais “... temas políticos uma vez que o apelo do TCA por trabalhos que pela 

intervenção social, através da pesquisa e proposição de projetos, sejam devolvidos para a 

escola, com apresentações públicas, abertas para a comunidade, ressalta a dimensão política 

dessa proposta” (COSTA, 2018, p. 154). 

Afonso (2018) que também investigou o TCA em sua dissertação de mestrado, mas 

observando o desenvolvimento do projeto em uma única unidade escolar ao longo de três 

meses, utilizando também de entrevistas e constituição de grupos focais, constatou que na 

Unidade que acompanhou foi possível verificar o desenvolvimento da autonomia docente, a 

leitura crítica da realidade por parte dos alunos envolvidos, e o envolvimento da comunidade, 

a partir da participação das famílias e de lideranças comunitárias nos projetos de pesquisa. 

 Outro ponto de bastante destaque e relevância foi o tema da articulação das infâncias, 

entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. A partir dessa premissa foi produzido 

também o Currículo Integrador da Infância Paulistana, como podemos observar na Figura 14, 

a seguir: 

                                                 
27 Para saber mais sobre os projetos desenvolvidos por alunos nos Trabalhos Colaborativos de Autoria, é possível 

acessar o portal da SME: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/tag/tca-trabalho-colaborativo-de-autoria/. 

Último acesso em: 21/07/2020. 

 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/tag/tca-trabalho-colaborativo-de-autoria/
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Figura 14. Currículo Integrador da Infância Paulistana 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Nos dizeres de Sílvia a ideia do documento era quebrar a fragmentação e trazer 

reflexões sobre as infâncias na cidade de São Paulo, promovendo estudos entre esses dois 

segmentos, pois considerava-se que era preciso atentar-se que na EMEF os alunos não deixam 

de lado as necessidades da infância e há muitas vezes um conflito nessa transição. 

Com o Currículo Integrador a gente já tinha algumas discussões em comum e a 

ideia, do mesmo jeito que a gente tratou de um capítulo lá [nos Diálogos 

Interdisciplinares a caminho da autoria] sobre os sujeitos da infância, pensando a 

criança até o Ciclo Interdisciplinar tinha uma intenção da gente pensar na infância. 

E pensar a partir da Educação Infantil de forma a integrar também, do mesmo jeito 

que a gente entendia que queria quebrar com as fragmentações no Ensino 

Fundamental a gente também queria quebrar com essa fragmentação entre as 

diferentes etapas. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

Houve também a Criação do Núcleo de Apoio e Acompanhamento à Aprendizagem 

(NAAPA), regulamentado pelo Decreto 53.309 (SÃO PAULO, 2014d) e pela portaria 6.566 

(SÃO PAULO, 2014e), passando a conter um núcleo por DRE, composto por um 

coordenador, dois psicopedagogos, dois psicólogos, um fonoaudiólogo, um assistente social e 

um auxiliar técnico de educação. O objetivo desse núcleo era ser um articulador da rede de 

proteção social, em cada um dos territórios, auxiliando as escolas na integração com os 

demais serviços de saúde e assistência social. Esse Núcleo produziu os cadernos apresentados 

na Figura 15, abaixo. 

 

 

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
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Figura 15. Cadernos de Debate do NAAPA 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Houve também uma atuação bastante expressiva do Núcleo de Educação Étnico-

Racial - NEER, responsável por promover ações para viabilizar a implementação das leis 

10.639 e 11.645, com projetos de formação voltados para história e cultura afro-brasileira e 

africana, indígena e, no caso desse núcleo, imigrante. O núcleo foi responsável pela oferta 

regular de cursos, entre eles um curso obrigatório para os gestores escolares, ao longo de 

2016, tratando dessas questões; a organização do I e do II Congresso Municipal para as 

relações étnico-raciais, as mostras Agosto Indígena, Novembro Negro, Dezembro Imigrante. 

Além de ações em parceria com o Núcleo da Sala de Leitura no desenvolvimento do projeto 

Leituraço28. Também em 2015, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos houve a 

publicação da coleção Respeitar é Preciso (São Paulo, 2015f), material produzido em ação 

colaborativa com os Centros de Educação em Direitos Humanos, recém-criados nos CEUs da 

cidade. 

Em 2015 ocorre ainda a publicação do primeiro Plano Municipal de Educação do 

Município, (PME), através da Lei 16.271, de 17 de setembro de 2015 (SÃO PAULO, 2015d), 

atendendo, quase vinte anos depois, as exigências da Lei de Diretrizes e Bases de 1996.29  

                                                 
28 O Leituraço foi um projeto criado para valorizar a leitura de uma forma geral e apresentar leituras não 

hegemônicas, como a literatura africana, indígena, latino-americana e periférica. Houve uma política de 

formação de professores, aquisição de acervo para as unidades escolares e promoção de práticas de leitura. Mais 

informações podem ser obtidas em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Leituraco. 

Último acesso em 22/05/2021. 
29 O Plano Municipal, apresenta 13 metas que tratam da ampliação do investimento público em educação, da 

diminuição da proporção adulto/criança, da melhoria das condições de trabalho, melhoria da qualidade da 

Educação Básica em todas as etapas e modalidades, valorização do profissional da educação básica, melhorando 

a sua remuneração e garantido uma política de formação continuada, universalização da Educação Infantil, 

universalização do Ensino Fundamental de noves com qualidade socialmente referenciada, estimular a 

universalização do Ensino Médio, universalizar o acesso à educação básica pela população com deficiência, 

ampliar a oferta de educação integral em tempo integral, superar o analfabetismo absoluto e aumentar a 

escolaridade média da população, estimular a ampliação das universidades públicas no município, assegurar 

condições para a gestão democrática da educação.  

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Leituraco
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Um último projeto implementado dentro do Programa foi o São Paulo Integral, 

instituído pela Portaria 7.464 (São Paulo, 2015e), ao final de 2015, para início em 2016, que 

previa o aumento da oferta de atividades que considerassem o ensino integral em tempo 

integral, a adesão das escolas ao programa ocorreu de forma voluntária. 

Mas o cerne da nossa investigação esteve nas produções curriculares do Ciclo 

Interdisciplinar e Autoral, dos Documentos Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria 

e Componentes Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria, que 

aprofundaremos adiante. 

 

4.2.2 Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria 

A utilização da expressão construção curricular para a realização desse documento, 

vem do fato de que ele não era uma demanda inicial da secretaria, mas a sua criação acaba 

respondendo a uma demanda dos DOTs das DREs, e de muitos professores que em momentos 

formativos faziam essa cobrança. 

Solange que trabalhou na DOT SME afirma que a construção curricular iniciou em 

2014, com uma série de estudos de materiais curriculares da rede, das gestões de Luiza 

Erundina, Marta Suplicy, mas também as do antecessor, Gilberto Kassab. Segundo Solange, o 

material dedicou-se ao Ciclo Interdisciplinar e Autoral, pois o entendimento é de que já havia 

na rede um amplo investimento de formação e em materiais curriculares para o ciclo de 

alfabetização, passando pelo PROFA, Ler e Escrever e PNAIC, mas faltavam materiais mais 

específicos para os demais ciclos. 

 

(...) Nós primeiro começamos estudando quais foram as principais Diretrizes 

Pedagógicas da Gestão do Paulo Freire aqui em São Paulo e depois da gestão do 

PT 2001-2004, estudamos os Cadernos de Visão de Área. Que era do Paulo Freire. 

[...] A partir de momentos que tivemos com as 13 Diretorias Regionais, buscando 

beber no que nós já havíamos construído. Passando inclusive pelos materiais, 

estudamos os materiais das Orientações Curriculares, da gestão Serra/Kassab. 

Porque nós entendíamos o seguinte, pra que eu pudesse apresentar algo diferente, 

eu tenho que tentar argumentar o porquê que eu estou fazendo um novo material de 

artes por exemplo, se eu tenho uma orientação Curricular que foi escrita a três anos 

atrás sobre Artes porque que eu tenho que desmontar, ou porque que eu tenho que 

avançar, o que que eu tenho que avançar nisso? Então a gente estudou.  (Solange, 

Depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Silvia confirma, a partir do seu relato, o estudo de documentos curriculares anteriores, 

especialmente os Cadernos de Visão de Área (São Paulo, 1992c) produzidos na gestão de 

Luiza Erundina, que foram distribuídos entre os integrantes das DOTs das DREs e depois 

socializados em uma reunião para esse fim. Segundo Solange, depois da reestruturação 



134 

 

 

 

efetivada pelo programa, muitos questionamentos vinham de todas as partes, especialmente 

sobre o Ciclo Interdisciplinar “Por conta da própria questão mais complexa que traz a 

Interdisciplinaridade, né? Então o Ciclo do meio ficou, era um Ciclo assim que tinha uma 

estrutura também bem diferente [...]. [Solange, depoimento pessoal, 2019] 

Silvia reitera a fala de Solange mostrando como vinham muitos questionamentos por 

parte das Diretorias Regionais a partir do Diálogo com as Unidades Escolares, afirma que nas 

reuniões os educadores perguntavam “mas qual é o currículo? O que essa gestão pretende? ”. 

Silvia relata que em 2013, no período de transição entre uma gestão e outra, foram produzidos 

os cadernos Interfaces Curriculares (São Paulo, 2013c), com a tentativa de dialogar com as 

produções curriculares da gestão anterior, mas que vinha das DREs a crítica de que aquele 

material não correspondia a estrutura organizacional que havia sido efetuada, especialmente o 

conceito de interdisciplinaridade. Para Sílvia, nas formações regionais, os educadores traziam 

de forma cada vez mais contundente a ideia de que a reestruturação administrativa carecia 

também de uma alteração curricular que correspondesse as mudanças apontadas pelo 

Programa. 

 

Então a gente passou a entender que você precisava também estabelecer ações, da 

Secretaria e não só das DREs e da Secretaria de Educação, individualmente, que 

pensasse então como é que é reorganizar em três ciclos e o que que isso 

corresponde na escola. O que que a gente tem que discutir inclusive em termos de 

currículo, como é que você pensa o currículo em ciclo e não por ano, como eram as 

expectativas de aprendizagem. (Silvia depoimento pessoal, 2019) 

 

Silvia entende que as Expectativas de Aprendizagem tinham uma lógica de produção 

seriada que ainda estava muito presente na RME-SP. Segundo a entrevistada, em um 

levantamento realizado junto às escolas sobre a produção dos Cadernos de Apoio, material 

produzido pelo Ler e Escrever para os estudantes, a maioria das escolas optou por recebe-lo. 

Segundo ela, o grupo responsável pela formação nas DREs e em SME entendia que para 

descontruir essa lógica da seriação e de um material mais prescritivo era necessária formação, 

pois o grupo entedia que o material produzido tinha uma lógica de “reprodução de currículo e 

das pessoas não terem autoria sobre o seu trabalho e não considerarem as especificidades de 

cada região, porque São Paulo é uma cidade múltipla, plural, né?” (Silvia, depoimento 

pessoal, 2019) 

Mas, entre os participantes do processo havia divergências entre os tempos da 

condução na construção dos documentos, alguns com mais pressa para ver as coisas 

acontecerem dentro dos quatro anos de mandato, trazendo a experiência de mandatos 

anteriores em que as propostas curriculares chegaram mais ao final da gestão e outros mais 
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preocupados com o tempo do debate, do diálogo e da formação junto à rede. Solange expressa 

como a conciliação desses tempos foi conturbada. 

 

Um com muita preocupação com o tempo político e o outro grupo com a 

preocupação de deixar algo bastante consistente do ponto de vista teórico daquilo 

que a gente estava trazendo de novidade da estruturação. Então, vamos discutir 

com a rede, vamos conversar, vamos ler, vamos trazer a Universidade, vamos isso, 

vamos aquilo. O outro, imagina, isso já está pronto em tal lugar, não sei o que. 

Então, foi difícil essa relação. Depois aprumou, felizmente. (risos). (Solange, 

depoimento pessoal, 2019) 

 

Na figura 16, podemos verificar a capa desse primeiro material que foi produzido em 

2014, em sua versão preliminar, pelos integrantes dos DOTs das DREs e publicado em sua 

versão definitiva em 2016.  

 

Figura 16. Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Esse foi o primeiro documento que circulou com o objetivo de debater as proposições 

para o Ciclo Interdisciplinar e Autoral. A partir de 2014, reúnem-se os DOTs das Diretorias 

Regionais e começam o processo de escrita desse documento. Solange caracteriza assim o 

documento: 

 

Ele traz os fundamentos mais gerais na verdade do que a gente entende por escola, 

do que a gente entende por educação, do que a gente entende por 

interdisciplinaridade, do que a gente entende sobre avaliação, enfim, autoria. Ele é 

um documento mais geral para explicar o ciclo interdisciplinar e autoral, e dentro 

dele conceitos fundantes que a gente também... conceito de infância, gestão. 

(Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

No seu depoimento Silvia reitera que a escrita do documento teve origem em um 

encontro dos representantes dos DOTs das DREs, do qual se originou um texto de 30 páginas, 

que depois foi dividido em capítulos para aprofundamento, com a escrita de pessoas do 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
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próprio grupo. Silvia relata que a experiência da gestão Paulo Freire e do Movimento de 

Reorientação Curricular, especialmente os Cadernos de Visão de Área, foram uma grande 

referência. Outra colocação foi a de que a DRE Campo Limpo trazia um amadurecimento em 

relação a demarcação de um currículo que atendesse os filhos da classe trabalhadora. Para 

Silvia, “a proposta da DRE de Campo Limpo era muito forte em uma Educação Popular, 

Educação Pública Popular, pros filhos dos trabalhadores, que isso ficasse demarcado” 

(Silvia, depoimento pessoal, 2019). A construção do documento foi dividida entre os 

integrantes das 13 DREs e no final contou com capítulos que versavam sobre “[...] um 

histórico da rede, aí depois tinha um capítulo sobre Interdisciplinaridade, um capítulo sobre 

Currículo, um capítulo sobre Avaliação e um capítulo sobre Sujeitos da Infância. ” (Silvia, 

depoimento pessoal, 2019) 

Para Anita, que naquele momento era integrante de um dos DOTs das DREs, e que 

participou do encontro, esse foi um momento de diálogo no qual os integrantes se sentiram 

participantes ativos do processo. 

 

E aí nessa reunião teve um movimento interessante de cada um se apresentar e 

apresentar assim como trabalhava, o que tinha feito, no intuito de falar “olha a 

gente pode, tá vendo?”, nós somos servidores mas a gente tem a qualificação pra 

pensar esse processo curricular também. E aí, não é que a gente negava a 

academia, mas achava que podia fazer parte desse movimento não só com o olhar 

acadêmico exclusivo do processo. (Anita, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Depois desse documento preliminar pronto, ele foi encaminhado para as unidades 

escolares para análise e em cada região foi construído um seminário com representantes de 

cada unidade, sendo ao menos um professor e um coordenador pedagógico. Anita relata como 

foi o processo do Seminário para discutir o documento na DRE em que trabalhava à época. 

 

[...] foi bem interessante assim o processo do Seminário, no meu ponto de vista. [...] 

Foram discussões muito ricas. Mais de 300 pessoas. 60 (EMEFs).Teve o seminário 

da manhã e o seminário da tarde, dois processos, foram mais de 300 pessoas e de lá 

depois ainda saíram dez pessoas de representantes que iriam sistematizar as ideias 

e levar pra um outro seminário que iria acontecer em SME, com representantes de 

todas as DREs. (Anita, depoimento pessoal, 2019) 

 

Solange, Silvia e Anita relataram nos seus depoimentos que, após a escrita e 

socialização dos documentos nas DREs, a partir de assembleias regionais, com professores 

representantes das Unidades Escolares, foram eleitos dez representantes de cada região para o 

Seminário Municipal, que ocorreu no Instituto Mauá, com a participação de mais de 150 

pessoas, sendo aproximadamente dez representantes por DRE. Entre as discussões que 

surgiram no Seminário, Silvia destaca que os presentes decidiram que deveria ser substituída 
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a expressão Expectativas de Aprendizagem por Direitos de Aprendizagem, como já aparecia 

nos materiais curriculares do PNAIC,  

 

Uma das coisas que foi forte por exemplo foi que a gente não usaria a expressão 

Expectativa de Aprendizagem, que a gente passaria a se referir a Direitos de 

Aprendizagem. Numa lógica que estava presente também do Ciclo de Alfabetização 

[...] do PNAIC é.... E aí era o jeito da gente romper também com a forma 

fragmentada, a forma que... E de dizer que as expectativas ainda atribuem o dever 

de aprender para o sujeito aprendente e que o direito estava na perspectiva de que 

a escola e o Estado, precisa garantir esse direito e responsabilizava todo mundo e 

não só um lado pela aprendizagem. Isso foi bastante forte nessa discussão. Teve 

defesa e tal, e aí começou a delinear mais, o que que a gente pensava diferente. 

(Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

Uma outra questão apontada por Silvia era a de que as principais correntes teóricas 

que apareciam na discussão entre os participantes eram da Teoria Crítica e Pós-crítica “[...] 

pra alguns entendia-se que tinha que fazer uma escolha, outros entendiam que não 

necessariamente, você tem contribuições... Então o documento expressa um pouco isso 

também. ” (Silvia, depoimento pessoal, 2019).  

Depois da finalização desse seminário municipal é realizada a revisão final no texto e 

em paralelo a essa finalização desse documento central iniciam o processo de contratação dos 

assessores para participar da escrita dos documentos por componente curricular.  

Silvia diz que o processo para a discussão dos componentes curriculares iniciou 

pensando em estratégias de formação direta com o professor. Segundo a entrevistada a 

principal inspiração para esse trabalho veio de uma das DREs, que já realizava formação com 

os profissionais em horário de trabalho.30 Segundo Silvia, desde o princípio havia a ideia de 

que não haveria produção de material para os alunos, que eles seriam voltados aos 

professores, em uma perspectiva formativa. 

 

Que a ideia era de fortalecer os professores, o seu papel de autor, de intelectual, 

que reflete sobre a sua prática, então a proposta era essa. Não tinha a intenção de 

se desdobrar.... E a outra reflexão é que a gente não queria que o material chegasse 

no detalhamento de criar objetivos de aprendizagem, como as expectativas tinham, 

Porque a gente entendia que isso contrariava essa ideia de pensar o currículo 

também a partir da realidade, a partir de cada região da cidade. Claro que a gente 

entendia que as Diretrizes Nacionais Curriculares, mesmo aí nesse período que 

começou a discussão da BNCC, que elas seriam as referências mais amplas de 

pesquisa para o professor, digamos assim. E assim também como tudo o que ele 

aprendeu na Universidade e continua estudando sobre o que é o objeto da sua 

disciplina e tudo mais. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

                                                 
30 A formação em horário de trabalho era comum para gestores e professores das salas de informática e leitura, 

eventualmente também ocorria a formação pontual de professores de determinadas disciplinas, mas não era 

estendida a todos os profissionais. 
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Portanto, como pudemos depreender dos três depoimentos anteriores e também do 

contido na pesquisa de mestrado de Guabiraba (2017), o documento Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da Autoria (SÃO PAULO, 2016) foi escrito pelas então 

denominadas DOTs das DREs e de SME, e depois debatido nas treze DREs, em assembleias 

compostas por professores e coordenadores pedagógicos, organizados em grupos de trabalho 

e depois por uma comissão eleita em cada região para discutir o documento, ratificando, 

retirando ou propondo alterações, no âmbito do Município. 

O documento final, publicado em 2016, conta com uma apresentação e seis capítulos, 

com um total de 88 páginas. No item de apresentação é explicitado como ocorreu o processo 

de formulação do documento base até chegar ao documento final, com a participação das 

DREs. Os seis capítulos tratam respectivamente: das perspectivas históricas da Rede 

Municipal de Educação; da organização por ciclos de aprendizagem; dos sujeitos da infância; 

do currículo, da interdisciplinaridade, da avaliação e das referências bibliográficas. Os itens 

eram os mesmos do documento inicial, a redação é que sofreu alterações.  

Em abril de 2015 foram escolhidos pelas DOTs das DREs profissionais da própria 

rede para atuar na formação de professores dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral. As 

formações aconteceriam dentro do horário de trabalho com o objetivo de socializar o referido 

documento, problematizar questões históricas dos componentes curriculares e trazer 

contribuições para o currículo das mesmas, esses profissionais foram intitulados formadores-

parceiros, trataremos especificamente deles em tópico posterior. 

 O processo formativo inicial ocorreu por componentes curriculares, pois ao mesmo 

tempo em que socializavam e debatiam o documento, também traziam subsídios para os 

formadores-parceiros discutirem os materiais curriculares específicos de cada disciplina, com 

os assessores em SME. O final desse processo culminou com a publicação da Coleção 

Componentes Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria (São Paulo, 

2016c). Além do documento Introdutório, analisamos a capa, contracapa, índice, texto 

introdutório e referenciais dos seguintes documentos da Coleção: Língua Portuguesa (SÃO 

PAULO, 20016d), Língua Inglesa (SÃO PAULO, 2016e), Matemática (SÃO PAULO, 

2016f), Ciências Naturais (SÃO PAULO, 2016g), História (SÃO PAULO, 2016h), Geografia 

(SÃO PAULO, 2016i), Arte (SÃO PAULO, 2016j) e Educação Física (SÃO PAULO, 

2016k). A Figura 17, a seguir, permite verificar a capa desses materiais. 
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Figura 17. Coleção Componentes Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria 

 

 

Fonte: Cedoc - http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1 

 

Escrita entre 2015 e 2016 a coleção foi publicada ao final de 2016, já na gestão da 

secretária Nádia Campeão, ainda tendo Fernando Haddad como prefeito. Foi publicado 

primeiro virtualmente em outubro e posteriormente impresso. A apresentação de cada 

componente curricular é escrita pelo assessor daquele componente. Há também um 

documento geral que apresenta a coleção em si. Em relação aos documentos curriculares por 

componente percebemos que eles seguem uma estrutura parecida, que é composta pela 

Apresentação, Histórico do Componente Curricular, Concepções, o Currículo e o 

Componente Curricular, Direitos de Aprendizagem, Estratégias e Ações, Referências e 

Anexos. Os documentos de Artes e Geografia apresentam esses elementos, mas apresentam 

uma estrutura um pouco diferenciada. 

O documento geral é escrito pela assessora Maria das Mercês Ferreira Sampaio, tem 

76 páginas. Os itens que compõem o documento são: apresentação, emancipação curricular e 

os Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria, interdisciplinaridade, ciclos, 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ProgramaMaisEducacaoSaoPaulo11-1
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conhecimento, componentes curriculares, currículo e conhecimento, currículo crítico e 

emancipatório, referências e anexos. Como ideias chave da apresentação desse documento 

central pudemos extrair:  

Ideias-chave 

Movimento coletivo, diálogo constante, autoria e protagonismo profissionais, currículo crítico, inclusivo, competente, 
integrador, descolonizador e emancipatório, garantia dos direitos de aprendizagem, estudantes como sujeitos potentes e 

autônomos em sua integralidade, processo educativo interdisciplinar que tenha significado e dê sentido a vida, sociedade 

mais democrática e justa, reconhecimento das múltiplas diferenças e pluralidade cultural, garantia da qualidade social da 

educação, escola laica, documento como uma das referências do trabalho educativo, superação da educação bancária, 
pedagogia e currículo libertadores, familiares e educandos são sujeitos e não objetos, educadores como intelectuais, autores, 

produtores de conhecimento, escuta investigativa, atuação coletiva, reflexão democrática, questionar os valores de uma 

sociedade excludente, educação transformadora. 

 

Em relação às ideias-chave percebemos que elas permeiam toda a coleção, como 

podemos observar a seguir, no Quadro 13. 

Quadro 13. Análise dos textos introdutórios da Coleção Componentes Curriculares em Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da Autoria 

Documento Coleção Componentes Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria 

Componentes Assessores Formadores 

Parceiros 

Número 

de 

Páginas 

Ideias-chave 

Língua 

Portuguesa 

Emerson de 

Pietri 

86 

professores 

100 Todo currículo é prescritivo/ Qualidade Social 

da Educação/Transformação da Sociedade/ 

Superação das Desigualdades/ Reconhecimento 

das Diferenças/ Pensamento crítico/ 

Emancipação libertária dos sujeitos/ Justiça 

Social/ Descolonização do Currículo 

Língua 

Inglesa 

Ana Paula 

Duboc/ Bianca 

Garcia/Lívia 

Rodrigues. 

40 

professores 

76 Construção coletiva/Inglês como Língua 

Franca/Usos criativos e locais da língua/Função 

social do Ensino de Inglês/Formação Crítica/ 

Direitos de Aprendizagem 

Ed Física Antonio Carlos 

Vaz 

51 

professores 

84 Construção curricular que mobilizou a rede/ 

Participação dos formadores parceiros/ Autoria 

e protagonismo de professores/ Direitos de 

Aprendizagem/ Perspectiva Crítica de 

Currículo/ Descolonização do Currículo/ Teoria 

pós-estruturalista/ Currículo crítico e 

emancipatório/ Construção histórica e social do 

conhecimento e da realidade/ Currículo como 

processo de luta contra a opressão e a 

discriminação/ Interdisciplinaridade/ Superação 

da educação bancária/ Professor pesquisador 

Artes Isabel Marques 

(dança)  

Joaquim Gama 

(teatro)    

Marisa 

Fonterrada 

70 

educadores 

116 Experiência de criação/ Produção de sentido 

simbólico em diálogo com a sociedade/ 

Pedagogia da pergunta e da esperança/ 

Múltiplos olhares de professore parceiros e 

assessores/ Diversidade/Singularidade de ideias, 

propostas e experiências/ Construção de um 
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(música)    

Sônia Fernandes 

(artes visuais) 

currículo crítico e problematizador/ Direitos de 

Aprendizagem/ Interdisciplinaridade/ Autoria/ 

Relação entre ser artista e ser docente/ 

Autonomia e autoria docente para elaborar, 

pesquisar e criar projetos 

História Christian Moura 68 

educadores 

108 Escuta qualificada das vozes da Rede 

Municipal/ Direitos de Aprendizagem/ 

Cidadania/ Democracia/ Emancipação/ 

Descolonização de práticas pedagógicas e do 

Currículo/ Currículo Crítico 

Geografia Heitor Antônio 

Paladim Júnior 

55 

educadores 

84 Escrito coletivamente por educadores da Rede 

Municipal/ Interdisciplinaridade/ 

Intelectualidade do professor/ Questões Étnico-

Raciais/ Direitos de Aprendizagem/ Infâncias e 

adolescências presentes na RME/ Repensar 

práxis/ Nega-se a uma prescrição curricular com 

sequencias didáticas definidas/ equilibrar as 

referências das três matrizes que formam o povo 

brasileiro/ Práticas reflexivas e criativas/ 

Investigação e interdisciplinaridade/ Não se 

apropriar do documento como um fim em si 

mesmo, mas como um início de reflexão 

Matemática Maria Helena 

Soares de Souza 

e Eliane Costa 

Santos 

52 

educadores 

116 Fortalecer os educadores/ Currículo Crítico 

Emancipatório/ Construção Coletiva/ 

Transformação social/ Caminhos disciplinares e 

Interdisciplinares/ Descolonização do Currículo 

Ciências Hamilton 

Haddad Junior, 

Nélio Marco 

Vincenzo Bizzo. 

45 

educadores 

84 Construção a partir do diálogo, escuta sensível e 

participação dos educadores em todas as fases 

do processo/ Oposição a ideia de verdade 

absoluta/ Importância da observação e 

experimentação/ Dúvida e investigação crítica/ 

Direitos de Aprendizagem/ 

Interdisciplinaridade/ Conhecimento em uma 

perspectiva relacional/ Ressignificação de 

tempos e espaços 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A ideia de uma construção coletiva é fortemente expressa em todos os documentos. 

Verificamos que o número de formadores parceiros foi considerável, tendo a participação de 

467 educadores, com representantes de professores de todas as DREs. O componente de 

Língua Inglesa teve o menor número de participantes, com 40 educadores e Língua 

Portuguesa o maior número, com 86 educadores. Ao considerar o número de participantes e 

os depoimentos de integrantes de SME e da DRE, fica a impressão de que houve de fato uma 

grande valorização dos formadores-parceiros que atuaram nas formações e na escrita do 

documento curricular. Os referenciais situam-se em uma perspectiva crítica, embora haja 

referências a estudos pós-críticos e decoloniais. Aparece ainda a ideia de ressignificar tempos 

e espaços para uma docência interdisciplinar. 
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Nos depoimentos as três entrevistadas elencaram que ocorreu a realização de cursos e 

seminários regionais, onde houve apresentação do documento ao longo de sua elaboração 

acolhendo sugestões dos educadores.  

 

4.2.3 A escrita dos documentos para o Ciclo Interdisciplinar e Autoral – formadores 

parceiros e assessores 

No tópico anterior apresentamos os principais materiais da gestão, em relação ao 

Programa como um todo e mais especificamente para o Ensino Fundamental, dando destaque 

para os Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria e para a Coleção Componentes 

Curriculares. Para a escrita dessa coleção já mencionada foram organizados grupos por 

componentes, nas DREs.  

 

E ao mesmo tempo a gente começaria a fazer grupos por disciplina e começaria a 

pensar o que seria a escrita de um documento também por disciplina, que teria essa 

ideia dos componentes curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da 

Autoria. Então isso gerou um movimento de formação praticamente nas 13 DREs. 

Também não tinha como ser uma coisa só tecnocrata, então tinha que ter mesmo a 

equipe da DRE assumindo e entendendo a importância de fazer esse movimento, 

esse processo, porque daí a gente acabou transformando em um movimento de 

reorientação curricular.... (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

Os formadores foram intitulados formadores-parceiros, pois eram professores, 

coordenadores, diretores e supervisores da própria rede, formando outros professores. Além 

disso, para a construção dos Direitos de Aprendizagem desses dois ciclos, foram chamados 

assessores das Universidades para atuar junto aos formadores-parceiros na escrita dos 

documentos. Esse processo ocorreu entre 2014 e 2016, tendo dois módulos de formação com 

os educadores na base, pelos formadores parceiros; foram organizados grupos de trabalho 

para escrita dos Direitos de Aprendizagem com os formadores parceiros e assessores; cursos 

em formato de seminário, para leitura e contribuições para os documentos nas Diretorias 

Regionais de Educação. (GUABIRABA, 2017). 

Solange explicita como se deu a formação dos grupos que constituíram a escrita do 

documento dizendo que eram formados por professores das diversas DREs. Esse grupo 

participava das reuniões na SME e realizava a formação local, na sua região de origem e 

participava dos GTs para a escrita dos documentos curriculares. Para Solange, esse foi o 

grande diferencial na produção desses documentos. 

 

Aí é que mora, do meu ponto de vista, o maior diferencial da nossa gestão foi esse, 

foi conseguir envolver para além daqueles que estavam na Diretoria Regional 
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outros profissionais que estão na escola e que puderam contribuir para essa 

construção, a partir de, vinham para os momentos de formação, mas também se 

comprometiam em fazer a formação, também se comprometiam em escrever o 

documento e trazer os subsídios para a escrita do documento. [...] foi muita gente 

envolvida nesse processo que acho que o forte do documento foi isso, ter a 

contribuição de tanta gente da área, em conjunto com os assessores que vieram das 

universidades, porque aí colocaram assessores em cada componente curricular, de 

artes, educação física, pra todo mundo. (Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

Segundo Solange, não houve uma diretriz uniforme por parte de SME para a escolha 

desses professores, que ocorria a partir do convite ou seleção das DREs. O que se esperava 

era que tivessem uma prática em consonância com a proposta da interdisciplinaridade. Houve 

a publicação de uma portaria específica prevendo a formação de todos os professores em 

horário de trabalho e atuação dos formadores-parceiros através da Portarias 2.551 (SÃO 

PAULO, 2015a) e Portaria 1.452 (SÃO PAULO, 2016a). Silvia explicita também o que era 

esperado desses professores 

 
 

Então, nas Diretorias, a equipe que estava nas DIPEDs...é, tinha contato com as 

escolas ou tinha contato com os coordenadores pedagógicos e, foram percebendo 

que tinham muitos professores que poderiam também contribuir no papel de 

mediador. Do que a gente chamaria de formador, mas era mais a ideia de ser 

digamos que um par avançado na discussão com os professores e a gente entendia 

que também era uma questão de mudar o paradigma de que formação é você 

contratar alguém da Universidade ou de fora da escola pública, da Educação 

Básica para necessariamente trazer uma contribuição de quem tá mais 

exclusivamente na pesquisa, alguma coisa assim. Então a gente percebeu que 

poderia haver um espaço mais reflexivo se esse espaço fosse mediado também por 

alguns professores. As vezes não eram só professores, eram também coordenadores 

pedagógicos, até supervisores escolares dependendo da região. Então, a gente 

também deixou para as Diretorias se organizarem o quanto que elas conseguiam de 

fato ter pessoas que assumissem esse processo. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Como pudemos verificar, em cada uma das DREs, os procedimentos foram 

organizados de acordo com a realidade local. Anita esclarece como se deu a escolha desses 

formadores na DRE onde trabalhava entre 2015 e 2016. 

 
Então no primeiro ano esses formadores eram pessoas que eram mais alinhadas 

com a proposta e com as propostas de formação que a gente tinha feito[...] foram 

escolhidas pessoas, um número x de pessoas por disciplina na DRE, eram 

aproximadamente 07 por disciplina e eram 20 e poucas no Ensino Fundamental, 

pedagogos, no Ensino Fundamental e aí nesse primeiro ano a gente fez essa 

formação mais disciplinar até pra pensar junto com esses professores os currículos 

mesmo e no segundo ano desconstruiu um pouco esse perfil de formação. No 

segundo ano algumas pessoas se desligaram do processo formativo, eram 

professores, coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores e algumas 

pessoas, poucas, se desligaram [...] No segundo ano nós fizemos um processo 

seletivo. A condição para participar desse processo seletivo era que tivesse feito a 

formação no primeiro ano, então que já tivesse conhecimento do documento e do 

que tinha sido discutido no primeiro ano de formação, então essa era a principal 
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condição e aí foi um processo que teve uma carta de intenção, teve uma entrevista 

nesse processo e a gente integrou mais pessoas nessa equipe de formadores. (Anita, 

depoimento pessoal, 2019) 

 

Na dissertação de mestrado de Albuquerque (2018, p. 53), que teve como objetivo 

geral analisar a proposta de reorganização curricular do ensino de História na RME-SP, e as 

implicações da sua construção no processo de formação docente, também é reiterada a ideia 

de que as DREs tinham certa autonomia na constituição dos grupos de professores que 

discutiriam os documentos e que também fariam as contribuições para o documento curricular 

da disciplina específica. Segundo Solange, a interlocução com a rede se deu através das 

formações regionais, da atuação dos formadores-parceiros e das devolutivas dos DOTs de 

cada DRE. 

 

Porque aí nós tínhamos grupos de Língua Portuguesa, de História, de Matemática, 

de todos os componentes curriculares, que se reuniam nas DREs, já vinham com 

uma discussão ali feita... Os professores de História se reuniam todos na DRE. 

Nesse grupo de História tinham alguns que eram os formadores-parceiros, faziam 

um pouco a síntese do que tinha sido discutido, além de fazer a formação, faziam 

uma síntese da demanda que vinha, para constituição do documento da área. 

Levavam lá para as reuniões centrais, com a mediação da equipe da Coped, da 

Coordenadoria Pedagógica, mais a assessoria da Universidade, foi se constituindo 

aí esse percurso e a escrita desses documentos. Foi basicamente esse o processo. 

(Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

Em relação a escolha dos assessores, Solange e Silvia informaram que a maior parte 

foram indicações das Diretorias Regionais. Segundo Solange, desde o início, ao convidar o 

assessor, era informado que se pensava a escrita dos documentos em uma perspectiva 

coletiva. Mas que apesar da ciência dessa premissa, a relação foi muitas vezes conflituosa, 

havendo alternância de assessores. 

Tal afirmação foi corroborada por Silvia, que também afirmou que ao saber que o 

documento seria escrito conjuntamente pelo assessor e pelos formadores parceiros, alguns 

profissionais diziam que “[...] não tinham disponibilidade de tempo, outros entendiam que 

não.... Alguns aceitaram, mas depois não conseguiam se abrir para esse processo que 

precisava ser mais compartilhado. ” (Silvia, depoimento pessoal, 2019). Houve troca de 

assessores em quatro disciplinas durante o percurso. Para Solange, apesar da troca de 

assessores, eles desempenharam um papel fundamental na mediação da escrita. 

 

Nós dissemos que ali, o princípio era da construção coletiva, que nós não, eles não 

iam escrever um documento, ele assessor. Que ele iria coordenar a escrita de um 

documento. A princípio foi um pouco difícil alguns entenderem isso. Coordenar a 

escrita significa você considerar toda a contribuição que vem e obviamente 

organizar aquela escrita de uma forma compreensível, viável, lógica. E alguns 
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achavam que ele tinha que escrever, ele. Eles tinham que fazer a escrita. E aí nós 

tivemos dificuldades, mas no caminho, a maioria foi percebendo que esse era o tom 

do caminho. E nós também tivemos um cuidado pra na escolha buscar profissionais 

que tivessem, da universidade, que também tivessem essa experiência ou que 

acreditassem nessa experiência [...] (Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

Anita, que participou da escrita do documento de um dos componentes curriculares 

relata como a participação foi conflituosa para a escrita do documento, devido a 

multiplicidade de considerações tecidas pelos integrantes e as divergências com o assessor 

que faria a escrita do documento, fato que levou inclusive a troca do assessor durante o 

processo. 

 
Como todo processo democrático foi muito conflituoso, eu participei 

especificamente de um que eu acredito que foi o mais conflituoso de todos, de todas 

as construções de documentos, mas também nenhum foi muito tranquilo. No que eu 

participei mais ativamente eles foram sendo construídos os capítulos, fazia a leitura 

dos capítulos e aí nós que estávamos ali como formadores parceiros opinávamos 

sobre esses capítulos, e eles eram reescritos ou não e foi caminhando assim até a 

finalização deles. Teve uma troca de assessor que construiu o documento e aí essa 

troca mudou todo o eixo, o olhar sobre o documento, mas foi uma construção bem 

interessante, de um texto coletivo, com muitas ideias, e que eu acho que ficou um 

currículo bem rico porque traz muitas possibilidades de atuação para o professor, 

eu acho que é um documento muito interessante esse documento curricular, pouco 

prescritivo, mas com vários eixos de olhar sobre ele. (Anita, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Essa questão do conflito de ideias e concepções durante a escrita do documento, 

aparece também no depoimento de Silvia, que diz que os debates foram fortes em todos os 

componentes, mas em alguns foram mais intensos. 

 

É, por disciplina, alguns grupos foram mais polêmicos e outros menos. Então, por 

exemplo, Língua Portuguesa teve bastante discussão o tempo todo, mas a gente teve 

um assessor no final que soube muito bem é, digamos, catalisar o que o grupo 

trazia. Aí teve também o de Matemática, que era um grupo bastante atuante e a 

assessora embora fosse essa mesma que estava lá desde o começo, mas ela no final 

se abriu mais pra acolher o grupo, o que o grupo trouxe e de Geografia e História 

porque eu acredito que era ali que estava o cerne, e de arte, acho que eu penso que 

teve um embate dessa ideia do que a gente considera arte e quais as expressões. 

(Silvia, depoimento pessoal, 2019)  

 

Houve também uma participação de destaque na assessoria, que coube a professora 

Maria das Mercês Ferreira Sampaio, que já havia trabalhado na gestão de Luiza Erundina e 

participado da construção dos cadernos de Visão de Área. Coube à professora a costura dos 

documentos e a construção de um documento introdutório, como já vimos anteriormente. 

 

Daí a gente chamou a professora Mercês, que aceitou e contribuiu bastante também 

e que a gente fez um... quando o documento foi finalizado teve um componente e 

teve um que era introdutório. Esse introdutório tinha a fala mais forte da professora 

Mercês, do que ela conseguia amarrar de conjunto e também teve nesse 

introdutório um olhar dos outros núcleos que faziam parte dentro da Divisão, 
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dentro da Organização da Secretaria Municipal de Educação. (Depoimento 

pessoal, Silvia, 2021) 

 

Sobre os Referenciais Teóricos, a visão de Solange é de que eram bastante ecléticos, 

para ela as influências foram amplas, vinham de projetos desenvolvidos na rede, como a 

preocupação apontada pelo Currículo Integrador, de discutir as infâncias na rede municipal, as 

discussões e formações promovidas pelo Núcleo Étnico Racial, e de documentos nacionais, 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais, da Educação Infantil ao Ensino Médio, mas 

entende que aos poucos, ao longo do processo de construção, os debates sobre a 

descolonização do currículo, começam a se destacar.  

Como pudemos observar ao identificar as palavras-chave dos documentos, essa 

referência a descolonização do currículo, realmente se destaca. Solange informa que os 

estudos sobre a descolonização do currículo eram muito fortes entre o grupo de formadores 

parceiros de uma das treze DREs e do Núcleo Étnico-Racial de SME, mas, posteriormente é 

encampado pelos formadores parceiros de outras regiões também. 

 

Saiu muito de um grupo de formadores parceiros, situando bem. Tinha um pessoal 

da zona sul, do Campo Limpo, que traz essa contribuição, desse debate, dessa 

perspectiva, de olhar o currículo de uma forma mais descolonizada, construir um 

currículo descolonizado. O que que isso representa para a composição ali daquela 

reorganização? Isso veio bastante forte de um grupo que estava na diretoria do 

Campo Limpo, que já vinha nesse, na verdade, Campo Limpo constituiu uma equipe 

que já vinha nessa discussão, já tinha essa discussão. E eles vem com a 

contribuição. A gente abraça essa contribuição porque ela coincide muito com 

aquilo que vinha acontecendo já na Secretaria, no grupo étnico-racial, com o que 

vinha acontecendo no núcleo de sala de leitura, espaço sala de leitura, esse debate 

da gente pensar sobre outros ângulos e aí foi juntando, mas não foi simples. 

(Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

Silvia relata que o Núcleo Étnico-Racial colocava a importância de que esses estudos 

tivessem espaço demarcado no currículo e não como apêndices ou materiais paralelos, tinham 

o entendimento de que apesar das formações regulares do núcleo, as ações nas Unidades 

Escolares ainda eram restritas. 

 

[...] a discussão da Descolonização surgiu desse diálogo com o núcleo Étnico -

Racial porque eles diziam: “por mais que a gente faça formação, as ações 

continuam muito pontuais, ou só no mês de novembro, ou numa época determinada 

do ano, mas a gente não vê isso fazendo parte do currículo”. Era uma avaliação 

que eles tinham e isso fez com que mobilizasse a gente pra essa discussão também. 

(Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

Mas a centralidade do debate na descolonização do currículo não era uma 

unanimidade, nem dentro da secretaria “achavam que a gente estava carregando demais a 

tinta como eu falei, em detrimento de outros” (Solange, depoimento pessoal, 2019) e era 
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polêmico entre os assessores, mas havia a clareza de que o currículo é um campo em disputa e 

que essa perspectiva era umas das que estavam em disputa. 

 

 Traz pra dentro do documento também algo que poderia ter ficado apartado, 

digamos assim, a questão da descolonização do currículo poderia ficar pra tema 

transversal. Não, ela ocupa um lugar de destaque no documento, e é a 

descolonização do currículo que depois gera o grande embate entre alguns 

assessores e algumas pessoas da rede também. É um tema, não digo polêmico, mas 

tinha uma novidade ali, era um tema novo vamos dizer assim, pra algumas das 

pessoas que estavam nesse processo, e que acabou fomentando um debate grande, 

gente que achava que a gente estava exagerando, carregando muito a tinta na 

questão, mas enfim, foi um tema bastante presente e que acabou ficando. Mas eu me 

lembro, nossa, de algumas rodas de conversa com os assessores, de assessor 

levantar e falar: “Gente, vocês estão loucos. Nem na universidade esse tema tem..” 

Como é que ele falava? “Não é unânime, tem problemas” mas aí a gente falava 

“Qual é o tema que tem unanimidade na Universidade? ” (risos) “Qual é a 

concepção que tem unanimidade na universidade? ” São muitas correntes em 

disputa. O currículo é um campo de disputa, ideológico. Nós estamos fazendo uma 

disputa. (Solange, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Anita confirma a descolonização do currículo como um eixo central na produção dos 

documentos. Silvia corrobora a informação de que, a inserção da Descolonização do 

Currículo, tenha surgido dos estudos da DRE Campo Limpo. Acredita que a marca maior do 

documento ainda seja a da Teoria Crítica, mas que a descolonização de fato acaba ocupando 

um espaço importante, tendo sido encampada de forma mais intensa nas disciplinas de 

Educação Física, História e Geografia. 

 

Eu acho que a descolonização do currículo foi um referencial que surgiu em todos 

os documentos, se ele não foi mais aprofundado em todos, todos tocaram nele, na 

necessidade da gente tornar o currículo mais plural, pra que ele deixe de ser tão 

eurocêntrico. E eu acho que isso é interessantíssimo, eu acho que trouxe um debate 

muito interessante pra quem se apropriou dele. (Anita, depoimento pessoal, 2019) 

 

Eu não diria que a gente teve um autor mais fortemente de referência mas que entre 

essas duas linhas, digamos de abordagem, de como é que a gente trata a questão do 

conhecimento e o papel da escola e do conhecimento escolar eu entendo que teve 

essa disputa de buscar quebrar paradigmas mesmo, que estão muito arraigados no 

eurocentrismo e a disputa se deu em torno disso, de uma lógica de que você, desde a 

função da escola que ela é, que ela serve à classe trabalhadora porque coloca em 

condições de disputar, digamos, de ocupar espaço na sociedade, ou a lógica inversa 

de que partir do pressuposto de que todo mundo já é sujeito e independe do 

conhecimento escolar e garantir que ele ocupe lugar na sociedade independente do 

conhecimento escolar. (Silvia, depoimento pessoal, 2019). 

 

Corroborando as afirmações acima, percebemos ao investigar as referências 

bibliográficas desses documentos curriculares que o termo descolonização do currículo 

aparece explicitamente em seis documentos: História, Geografia, Ed. Física, Língua 

Portuguesa e no documento introdutório. Nos documentos de Arte, Ciências, Matemática e 
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Inglês, embora não apareçam citações explícitas ao termo são diversas as referências as 

questões multiculturais e estudos étnico-raciais.  

Os autores citados pelo primeiro grupo incluem Stuart Hall, Aníbal Quijano, 

Boaventura de Souza Santos, Franz Fanon, Kabenguele Munanga, Chaterine Walsh, entre 

outros. Autores e autora reconhecidos por ALMEIDA (2011) como identificados com a crítica 

pós-colonial. 

 

Em que sentidos e em que contextos se fala hoje em descolonização e mais 

particularmente em descolonização do conhecimento? É preciso dizer que o termo 

ganha aqui um sentido diferente do que foi associado à luta pela independência dos 

países colonizados na primeira metade do século XX. Essa nova maneira de propor 

uma “descolonização” ambienta-se nos estudos pós-coloniais, que emergem da 

crítica literária e social das últimas décadas do século XX. A crítica pós-colonial ou 

os estudos pós-coloniais (e que não deixam de ser uma acepção não histórica do 

termo pós-colonialismo) seriam “um conjunto de práticas e discursos que 

desconstroem a narrativa colonial como foi escrita pelo colonizador, e tenta 

substitui-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado (BOAVENTURA 

SANTOS, 2002, p. 13); desconstruir e reconstruir história, cultura e 

identidade/subjetividade dos povos colonizados. A crítica pós-colonial tem no 

cenário mundial nomes como Franz Fanon, Homi Bhabba, Gayatri Spivak, Stuart 

Hall etc. Seus estudos ecoam nessa rede de pesquisadores da América Latina, que 

inclui os autores já citados como Walter Mignolo, Santiago Castro-Gomez e Arturo 

Escobar, mas também nomes como Anibal Quijano, Enrique Dussel, Catherine 

Walsh etc., que não deixa de ser uma vertente latino-americana dos estudos pós-

coloniais (um pós colonialismo hispano-latino-americano), e que se volta em 

particular à questão da descolonização epistêmica. (ALMEIDA, 2011, p.06) 

 
 

Um artigo citado por todos os componentes que fazem referência mais explícita aos 

estudos pós-coloniais, é o de Gomes (2012), nele a descolonização do currículo pode ser 

compreendida da seguinte forma: 

 

A descolonização do currículo implica conflito, confronto, negociações e produz 

algo novo. Ela se insere em outros processos de descolonização maiores e mais 

profundos, ou seja, do poder e do saber. Estamos diante de confrontos entre distintas 

experiências históricas, econômicas e visões de mundo. Nesse processo, a superação 

da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para a 

escola, os educadores e educadoras, o currículo e a formação docente. Compreender 

a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por meio de sua 

codificação com a ideia de raça; entender a distorcida relocalização temporal das 

diferenças, de modo que tudo aquilo que é não-europeu é percebido como passado 

(Quijano, 2005) e compreender a ressignificação e politização do conceito de raça 

social no contexto brasileiro (Munanga e Gomes, 2006) são operações intelectuais 

necessárias a um processo de ruptura epistemológica e cultural na educação 

brasileira. Esse processo poderá, portanto, ajudar-nos a descolonizar não só na 

educação básica, mas também nos cursos superiores (GOMES, 2012, p. 107-108) 

 

Ainda no documento introdutório afirma-se que trazer esse tema para o debate é 

mostrar que as escolhas de conteúdos e metodologias estão carregadas de intencionalidades, 

que precisam ser problematizadas, não se trata de negar os conhecimentos considerados 
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hegemônicos, mas de dar visibilidade e validar os demais sistemas de conhecimento (SÃO 

PAULO, 2016c, p. 28) 

Silvia e Anita afirmam, em seus depoimentos, que durante o processo de finalização 

de escrita dos documentos houve a apresentação deles para as Unidades Escolares através de 

seminários regionais. Silvia relata que, a finalização do documento, gerou a sensação para 

uma parte dos professores, de que haviam sido totalmente contemplados, e para outro grupo, a 

sensação de que ainda não era suficiente, que algumas propostas ainda não tinham sido 

abarcadas, para Silvia “era interessante porque até o final você tinha também grupo de 

professores que se sentiam totalmente contemplados e outros que achavam que ainda não, 

ficou de fora o que ele queria propor” (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

Mas depois da finalização, havia o medo de que o documento não fosse publicado no 

formato impresso, pois, por se tratar de um ano eleitoral, havia implicações com a legislação 

eleitoral. Havia também a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular e a ideia de 

que a descolonização do currículo, e os temas das diversidades étnicas e pluralidade sexual 

pudessem ser encaradas como um confronto. 

 

E nessa hora, tem uma cidade do tamanho de São Paulo e um stress grande porque 

você vai reduzindo daqui, vai reduzindo de lá. Então chegou a existir o risco de não 

ter esse material impresso [...] tinha uma preocupação de que em plena discussão 

da Base Nacional Comum Curricular efervescente de que a gente tivesse 

confrontando muito e de que aquilo que estivesse se materializando no documento 

enquanto concepção fosse gerar uma reação muito barulhenta e que isso também 

era no contexto pré-eleitoral. Então, eu diria que de julho até outubro por exemplo 

a gente vivenciou isso, uma insegurança grande em apresentar o trabalho 

exatamente pronto e aí depois passado outubro aí tinha também essa questão 

orçamentária e a gente ficou até o final, a gente teve sim momentos em que 

pretendiam censurar algumas questões em relação a essa ideia de descolonização 

do currículo e aí no final isso foi contornado, mas também o material foi impresso 

só em dezembro. Então, eu penso que esse segundo semestre ele poderia ter tido 

uma divulgação mais efetiva. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

Enquanto os documentos não eram publicados houve formação nas Diretorias 

Regionais de Educação, com a participação dos assessores, para a apresentação dos 

documentos. Sobre a finalização do processo Anita pondera que a produção do documento 

teve um longo período de formulação, mas que respeitou a participação democrática e que os 

formadores-parceiros que participaram ficaram orgulhosos do resultado final. 

 

Racionalmente eu penso que demorou, mas nesse olhar sobre o processo eu acho 

que ele teve o caminho que ele deveria ter tido. E que se houvesse mais os quatro 

anos a gente ia conseguir consolidar todo esse processo curricular.  Mas não houve 

e se não houve a impressão inicial que se tem é que jogou tudo no lixo, né? [...] Ele 

foi festejado por quem estava trabalhando com esse documento. Foi festejado 
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mesmo, com orgulho do que tinha sido feito, de todo o caminho que tinha sido 

construído, foi bonito. (Anita, depoimento pessoal, 2019). 

 

A coleção foi publicada no portal de SME, em versão digital, em 15 de outubro e 

chegou em versão impressa nas Unidades escolares em dezembro de 2016. Porém, uma nova 

gestão foi eleita para a cidade de São Paulo, tendo à frente o prefeito João Dória, já no 

primeiro ano de mandato, em 2017, iniciou-se uma nova discussão curricular para o Ensino 

Fundamental e no segundo semestre foi publicado o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2017), desconsiderando o processo realizado nos dois anos anteriores, tendo como 

justificativa de que o currículo deveria se alinhar à Base Nacional Comum Curricular. 

Para Solange a finalização de todo esse processo foi muito difícil, com a disputa entre 

o tempo político e o tempo para a finalização das discussões para a elaboração do documento. 

 

[...]Essa é uma crítica que eu ouço ainda hoje que nós quando vamos pro governo 

temos a mania de nossos documentos chegarem no último ano, e portanto, depois 

muda o governo, o outro que vem não vai nem olhar pra eles. A gente pensa no 

tempo da construção, mas não pensa no tempo da implantação. Que a gente poderia 

ter feito, deixado esse documento chegar na escola já em 2015 e garantir essa, esse 

era o planejamento original e o ano de 2016 seria pra trabalhar com o documento, 

então esse mesmo grupo que se constituiu nas DREs, por componente curricular, 

teria na mão esse documento para aí sim alargar essa discussão, como trabalhar 

com aquele documento, quais principais elementos que poderiam ter prioridade na 

discussão, chamar os coordenadores pedagógicos, com o documento na mão, 

aquela coisa toda, que infelizmente não aconteceu [...] (Solange, depoimento 

pessoal, 2019) 
 

 

4.2.4 Formação continuada 

Aqui trataremos dos processos formativos referentes ao processo de escrita dos 

Diálogos Interdisciplinares e dos componentes curriculares. Pelas dimensões dessa pesquisa, 

outros processos de formação não puderam ser avaliados. 

Os formadores-parceiros tinham encontros com os professores a partir de grupos 

organizados nas DREs, cada uma, a partir da sua especificidade, estruturou os encontros como 

era possível.  Como já falamos anteriormente a ideia do primeiro módulo era a apresentação 

do documento base dos Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria e problematizar, em 

cada uma das disciplinas, questões que deveriam ser empregadas nos documentos específicos. 

Os formadores-parceiros faziam a mediação dos processos formativos e depois levavam essas 

questões para os encontros com os assessores na SME.  A ideia é que fosse um momento de 

encontro, de trocar experiências e refletir sobre a própria prática. 
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Então, era essa a ideia mais da práxis mesmo, porque nas regiões os professores 

tinham a oportunidade de sair da sua escola, encontrar com outros pares da mesma 

disciplina que ele e era praticamente uma troca de experiência e também um 

desafio para eles em termo de confrontar o que para ela era possível ou não era, o 

que que para o outro era possível ou não era dentro da prática pedagógica também. 

Então eles refletiam sobre as suas práticas e tinham contato com formações 

diversas. Com pessoas que também eram pesquisadoras, que já estavam fazendo 

pós-graduação e aí eles trocavam dentro da mesma disciplina. (Silvia, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Na DRE onde Anita trabalhava o primeiro módulo teve uma discussão disciplinar e o 

segundo módulo teve uma formação interdisciplinar. 

 

[...] a gente fez uma avaliação online (do primeiro módulo) e depois a gente 

transformou essa avaliação em gráficos, pra sistematizar melhor, e na avaliação, 

um dos principais aspectos da avaliação é que se a gente estava fazendo uma 

proposta interdisciplinar, essa formação não deveria ser disciplinar. E apesar de os 

formadores não estarem certos disso, se esse deveria ser o movimento, a gente 

discutiu, foi uma discussão entre esses parceiros, eram 63 se não me engano, 

parceiros formadores, foi uma discussão entre esses parceiros, uma discussão bem 

longa e árdua. (...) Pra que no segundo ano ela passasse a ser interdisciplinar e em 

docência compartilhada, que era uma das propostas do Programa Mais Educação, 

que era alguns momentos de docência compartilhada na escola e a gente achou que 

seria uma experiência interessante, fazer essa formação em docência 

compartilhada, pra mostrar as possibilidades dessa troca. (Anita, 2019) 

 

Anita conta como foi o processo formativo dos formadores-parceiros e como ocorria a 

sistematização do processo na DRE. 

 

Na DRE era uma formação junto aos professores, era uma formação mensal. Então, 

cinco encontros no primeiro e segundo ano, acho que foram cinco encontros, cinco 

encontros junto com os professores, no primeiro ano pautados no documento dos 

Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria, nos cinco capítulos do 

documento. Antes dos encontros, tinha um encontro entre os formadores-parceiros, 

pra pensar como ia ser o encontro com os professores. [...] Mas, esse encontro dos 

parceiros, que eu participei de muitos deles, eles eram riquíssimos assim de trocas 

muito interessantes. Os 60 parceiros participaram da formação em serviço de uma 

forma bem qualificada porque eles eram muito qualificados e traziam elementos 

muito interessantes pro debate, nem foi uma coisa nossa do DIPED, externa. A 

própria troca, a possibilidade da troca de pessoas de escolas muito diferentes, 

muito diversas né, de realidades muito distintas foi muito rico. (Anita, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Para que esses encontros pudessem ocorrer com a totalidade dos professores foi 

necessária uma logística que é relatada por Anita, que descreve a organização dos grupos de 

professores, a inscrição nas turmas, entre outros. 

 

Nós fizemos as propostas dos grupos, então no primeiro ano das disciplinas dos sete 

formadores, a gente calculou que no máximo uma escola ia ter sete professores de 

tal disciplina, então por exemplo, as disciplinas que tem mais professores na escola,  

que é Português e Matemática, então a gente consultou e fez esse cálculo de que no 

máximo as escolas da nossa região iam ter sete professores de Português, por isso 

que nós convidamos sete formadores parceiros,  porque aí nenhuma disciplina ia 
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sair mais do que um professor por dia, né? [...] As escolas faziam as inscrições 

conforme a sua disponibilidade [...] também foi em lugares distintos porque a DRE 

é muito grande, então a gente tentou também ocupar todos os territórios que 

integram a DRE. E as escolas se organizaram, fizeram lá e o professor ia 

voluntariamente também, o professor não era obrigado a ir. Mas a gente teve uma 

adesão bem grande. [...] nossa estimativa era que participou mais ou menos 1500 

professores por ano. E cresceu de um ano para o outro. (Anita, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Tanto Solange, quanto Anita informaram que para poder participar das formações foi 

publicada uma portaria que permitia a dispensa de ponto. Com essa portaria abria-se a 

oportunidade para que todos os professores pudessem realizar a formação dentro do horário 

de trabalho. “ E a formação em serviço ela foi uma polêmica enorme assim entre as DREs. 

Ela não foi aceita por todas as DREs, ela teve uma polêmica bem grande. Então algumas 

DREs é que acabaram encampando esse processo, formação em serviço do professor” 

(Anita, depoimento pessoal, 2019). Mas relata que ainda assim houve escola ou professor que 

não participou da formação, mesmo na DRE onde trabalhava em que todos os professores 

puderam participar. 

 

Inicialmente teve escola que não participou porque a escola não comunicou o 

professor. Que não participou ninguém da escola acho que não, sempre teve 

alguém. Mas inicialmente acho que teve duas ou três escolas que não tinha nenhum 

inscrito. Aí nós fomos verificar e os professores não foram avisados da formação. Aí 

eles tomaram conhecimento da formação, aí eles conversaram na escola e 

participaram. Teve escola que teve baixíssima adesão. As escolas mais 

centralizadas tiveram adesão baixa e teve escola em que participou praticamente 

todo mundo. Então foi bastante diverso. (Anita, depoimento pessoal, 2019) 

 

 

O caminho percorrido pelas diretorias também não foi homogêneo, as Diretorias 

tiveram liberdade para estruturar o trabalho a partir das suas especificidades e das 

diversidades territoriais. Algumas DREs tiveram participação massiva de professores, outras 

tiveram por representação. 

 

Algumas DREs conseguiram fazer isso envolvendo massivamente os professores. 

Outras DREs fizeram assim, só mais por representação, porque um elemento forte 

disso era entender que tirar o professor da escola para discutir era um ganho pra 

rede, pra escola, e pra todo mundo. Porque tinha Diretoria que tinha essa limitação 

de tirar o professor da sala de aula, então eles faziam com públicos que não chegou 

a atingir a grande maioria dos professores. (...) Então, a gente sabe, que vamos 

dizer, 50% das DREs que atingiu um número massivo de professores (...) O que 

aconteceu em algumas DREs que foi dito, foi que muitos professores se 

interessaram em ir até fora do horário de trabalho porque achavam importante a 

discussão. Teve casos assim também. Porque as DREs que queriam envolver todos 

os professores possíveis elas faziam os grupos em vários horários também, manhã, 

tarde e noite e envolvia professores de EJA também, que era outra Divisão, mas que 

acabava participando também. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 
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Portanto, Silvia destaca que aproximadamente seis DREs fizeram um trabalho 

massivo, com convocação de todos os professores para formação, outras seis DREs teriam 

feito uma formação por representatividade e uma DRE que só fez seminários. 

 

(...)Isso. E teve uma DRE que não fez. Assim, que fazia só se fosse reunião, 

seminário maior, mas que não fez. Porque assim era uma DRE que teve como 

prática oferecer uma grande quantidade de cursos a distância, então, não entrou na 

mesma discussão, ficou mais isolado nesse sentido. Mas a gente pode dizer que se 

você perguntar hoje na rede, né? Se os professores lembram, participaram, isso 

ficou como uma marca, que na grande maioria das DREs eles sabem que aconteceu, 

que foi um momento.... E que teve essa diferença inclusive por ser no horário de 

trabalho, que na gestão dos oito anos anteriores e nessa agora, eles também 

chegaram a fazer mas nessa lógica de implementar um documento já escrito e de 

representação menor, aí era bem menor a representação. Porque nos oito anos 

anteriores eles falavam que existia um grupo de referência para discutir as 

expectativas de aprendizagem, mas era um grupo restrito. (Silvia, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Anita relata que nas DREs que investiram mais nas formações é possível ainda 

verificar vestígios dos temas discutidos nas discussões apresentadas pelas escolas, ao 

contrário das DREs que investiram menos nesse processo. 

 

Nas DREs que trabalharam com mais força assim na formação do professor eu 

acho que foi, que depois indo nas unidades, quando a gente voltou pra escola e 

voltou nas unidades, tinha referência e tinha um debate sobre isso assim, mas não 

acho que chegou em toda a rede não. Hoje eu trabalho em outra DRE que não teve 

essa discussão em nenhum momento. Então eu acho que ficou restrito a algumas 

DREs que se debruçaram mais sobre isso e promoveram mais formações que tivesse 

esse viés de discussão, de discutir esse ponto da descolonização. (Anita, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

O processo foi avaliado de formas diferentes em cada uma das DREs. Na DRE onde 

Anita desenvolveu o seu trabalho houve um processo final de avaliação da experiência, 

online, da qual poderiam participar de forma voluntária os professores envolvidos, lá 300 

professores responderam a avaliação “E ela foi muito bem avaliada por quem avaliou, teve 

alguns apontamentos interessantes pro processo formativo pra que a gente pudesse se 

debruçar, outros desqualificando o professor como formador, poucos, mas houve” (Anita, 

depoimento pessoal, 2019). Silvia confirma que não houve uma avaliação centralizada em 

SME, que as devolutivas vinham via DIPED das DREs. 

 

É... nós não tivemos uma pesquisa mais direta. Assim feita ou virtualmente ou 

impressa. O que a gente tinha eram as devolutivas das Diretorias Regionais de 

Educação pela via da DIPED, que cada uma também se organizou de um jeito pra 

fazer essa avaliação. E a gente tem uma ideia de que assim, o fato da gente ter 

transformado em uma forma de valorização da carreira inclusive pela via de 

pontuação, de curso dentro do horário de trabalho que pontua [...] desse ponto de 

vista, os professores sempre se sentem reconhecidos, valorizados, isso já é fato, a 

gente sabe disso. Agora, é, eu acredito fortemente que precisa ter uma 
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disponibilidade interna mesmo de que aquilo se constitua sempre em algo assim que 

instigue, que mexa com o professor, que convide a rever essas práticas ao buscar. 

É, eu acredito que isso muitas vezes gera até o desejo do professor de buscar a pós-

graduação, fazer outros estudos, mas concretamente como indicador mesmo, 

sistematizado a gente não pode afirmar que teve essa resposta ou algo de mais 

concreto. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 

4.2.5 Avaliação 

Como vimos no Capítulo III, a Portaria SME 5930 (SÃO PAULO, 2013b), 

estabeleceu cinco eixos para atingir a qualidade social da educação, com o Programa Mais 

Educação São Paulo: infraestrutura, currículo, avaliação, formação do educador e gestão. Em 

relação à avaliação, o artigo 13 da portaria, informa que ela abrangeria as dimensões 

institucional, interna e externa, assumindo um caráter formativo. 

 

Avaliação Institucional 

Sobre a avaliação Institucional o artigo 19 da Portaria SME 5930 (SÃO PAULO, 

2013b), em seu parágrafo único, informava que  

 
 “Anualmente, a Comunidade Educacional realizará a Avaliação Institucional e 

sistematizará os impactos das ações pedagógicas e administrativas planejadas para 

cada ano letivo e a sua relação com o alcance das metas para a melhoria da 

qualidade de ensino e de aprendizagem. 

Parágrafo único - que Os resultados obtidos na Avaliação Institucional orientarão o 

replanejamento das ações e os ajustes do Projeto Político-Pedagógico e indicarão as 

necessidades e demandas para as diferentes instâncias de Gestão da Secretaria 

Municipal de Educação.” (SÃO PAULO, 2013b) 

 

Além da portaria e de informações sucintas nos subsídios, não encontramos, para o 

Ensino Fundamental, uma publicação específica sistematizando a avaliação institucional, 

apenas a publicação de portarias anuais, que regulamentavam a organização das unidades e do 

calendário e que instituíam um dia de avaliação da unidade e a necessidade de que essa 

avaliação constasse do Projeto Político Pedagógico, revisto anualmente pelas unidades, 

apontando as ações pensadas para a superação dos pontos de fragilidade.  

Verificamos apenas a publicação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

Paulistana (SÃO PAULO, 2016l), publicado em sua versão final em 2016, a partir da 

constituição de grupos de trabalho compostos por profissionais das treze Diretorias Regionais 

de Educação. Esse documento orienta a avaliação institucional das Unidades desse segmento, 

a partir de nove dimensões: planejamento e gestão educacional; participação, escuta e autoria 

de bebês e crianças; multiplicidade de experiência e linguagens em contextos lúdicos para as 

infâncias; interações; relações étnico-raciais e de gênero; ambientes educativos: tempos, 
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espaços e materiais; promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, cuidar de si, 

do outro e do mundo; formação e condições de trabalho das educadoras e dos educadores; 

Rede de Proteção Sociocultural: Unidade Educacional, família, comunidade e cidade. 

 

Avaliação Interna 

Em relação a avaliação interna a Portaria SME 5930 (SÃO PAULO, 2013b) informa 

que ela seria contínua, de periodicidade bimestral, avaliando o desempenho global dos 

estudantes, utilizando-se de instrumentos diversificados, expressa através de notas de zero a 

dez, nos Ciclos Interdisciplinar e Autoral (4º ao 9º ano) e através dos conceitos P (Plenamente 

Satisfatório), S (Satisfatório) e NS (Não-Satisfatório) para o Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º 

ano). Previa a possibilidade de reprovação no 3º ano do Ciclo de Alfabetização, no 6º ano do 

Ciclo Interdisciplinar e em todos os anos do Ciclo Autoral (7º ao 9º ano). As notas deveriam 

ser expressas através de boletim bimestral, registradas no SGP e entregue às famílias para 

acompanhamento, além de prever ações de recuperação contínua e paralela. Como já vimos, 

especialmente o tema da reprovação trouxe inúmeras polêmicas para o debate sobre o 

currículo. 

Ele foi apresentado ao grande público como o fim da reprovação automática, pois 

havia uma grande crítica social, após a implementação dos ciclos, de que os alunos eram 

promovidos sem haver aprendido e de que as redes públicas que instituíram o regime de ciclos 

possuíam grande número de alunos que eram promovidos sem saber ler e escrever. Havia a 

avaliação de que o regime de progressão continuada fora transformado em reprovação 

automática. Para Sordi e Souza (2017) a SME perdeu uma grande oportunidade de “realmente 

proporcionar uma discussão com toda a comunidade escolar sobre as potencialidades que a 

escola organizada em ciclos possibilita. ” (SORDI e SOUZA, 2017, p. 427). 

Anita relata que em 2014 foram instituídas reuniões de monitoramento em SME, com 

o objetivo de acompanhar a implementação do programa e verificar qual era a apropriação e 

os problemas que vinham das Unidades Escolares.  

 

Então, eles traziam alguns questionamentos em relação a números que apareciam 

do monitoramento, então teve alguns questionamentos em relação a aprovação/ 

reprovação dentro dos ciclos. Porque o Programa Mais Educação passou a prever 

reprovação dentro dos ciclos, que não acontecia antes, então trazia alguns 

elementos pra ser discutidos e pensar essa... como superar esses problemas, porque 

surgiram problemas nesse processo, a possibilidade de reprovação dentro do ciclo 

começou a aumentar muito o número de reprovação dentro da cidade. (Anita, 

depoimento pessoal, 2019) 
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Silvia também relata que o aumento da reprovação era um fator de preocupação 

recorrente, que levou a escrita da nota técnica 22 em 2014, problematizando critérios de 

avaliação nas Unidades Escolares “Então, teve uma das Notas Técnicas do Programa Mais 

Educação que ela foi criada depois inclusive, que é a Nota Técnica 22, que era pra 

problematizar critérios de avaliação também das escolas, gerado por essa demanda de 

reprovação no Ciclo Autoral” (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 

 A nota técnica 22 (São Paulo, 2014f), foi publicada no Diário Oficial em 14 de 

outubro de 2014, ocupa duas páginas e tratava especificamente sobre o processo de avaliação, 

retomando a ideia de avaliação para a aprendizagem e apresentando uma discussão teórica 

sobre avaliação. Em relação à reprovação informava que  

 

A reprovação só deve acontecer, esgotadas todas as possibilidades de recuperação 

das aprendizagens, que devem ter sido amplamente oferecidas no processo de ensino 

(recuperação paralela e contínua). Nessa tomada de decisão, deve-se garantir o 

direito ao aluno de continuar aprendendo e a possibilidade de aceleração de estudos 

para que ele (ela) possa continuar progredindo em seu percurso escolar. A 

reprovação só deve ser a decisão se for garantir o melhor para o processo de 

aprendizagem do (a) aluno (a). (SÃO PAULO, 2014f) 

 

Tanto a Portaria 5930 (SÃO PAULO, 2013b), quanto a nota técnica 22 (SÃO PAULO, 

2014f) reforçam a ideia de que o processo avaliativo deve servir para aprimorar o processo de 

aprendizagem, para que o professor pudesse rever as suas ações em sala de aula e garantir os 

direitos de aprendizagem. Mas o que se pode observar foi um aumento substancial da 

reprovação e da evasão escolar em 2014. 

Entretanto, segundo Anita, em 2015 um dos itens de maior atenção dos DOTs foi a 

reprovação que havia aumentado em 2014, gerando índices preocupantes de retenção e de 

evasão “aumentou bastante o número, aumentou inclusive o número de evasão dos alunos, 

então discutiu-se como superar essas questões” (Anita, depoimento pessoal, 2019). Essas 

informações são corroboradas pelo artigo de Souza e Sordi (2017), ao analisar índices do 

MEC de reprovação escolar e evasão escolar no município de São Paulo entre 1992 e 2015. 

 
Como se vê, as taxas de reprovação a partir dos anos 2000, em especial depois de 

2008, vinham em queda ano a ano, atingindo a menor média, em 2012, com 3,11%. 

Entretanto, em 2014 e 2015, já implantado o novo sistema de ciclo na rede, inicia a 

tendência de aumento dessa taxa. Mesmo com a diminuição da reprovação em 2015, 

não podemos negar o aumento expressivo dessa taxa no ensino fundamental II pós 

Programa Mais educação São Paulo. Essa mesma situação se observa em relação às 

taxas de evasão, visto que nos anos de 2014 e 2015 ocorreram as maiores taxas de 

evasão pós anos 2000. Outro dado importante é observarmos a tendência de 

aumento das taxas de reprovação em cada uma das séries após o processo de 

implantação do Programa Mais Educação São Paulo. (SOUZA e SORDI, 2017, p. 

425) 
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Para Souza e Sordi (2017, p. 428) esse novo sistema de avaliação não propiciou a 

redução do fracasso escolar, ao contrário, apresentou a tendência de reforçar a legitimação de 

sistema que reproduz diferenças sociais, entrando em choque com a premissa de qualidade 

social defendida.  

Anita, em seu depoimento, informa que o tema da reprovação e da evasão foram 

centrais nos encontros de trabalho entre as DOTs da SME e da DRE em 2015, e que houve 

uma queda desses índices em 2015, mas que continuava sendo considerado um número 

elevado. 

 
E aí começou a discutir esse ponto da, efetivamente de reprovação e evasão escolar, 

mais sistematizado. No momento anterior era mais geral, aí passou-se a discutir 

mais sistematizado e pensar estratégias, olhando até o SGP que tinha sido 

implantado no ano anterior e que possibilitava efeitos comparativos, um olhar sobre 

a rede e trazia assim mais proximidade com os dados. (Anita, depoimento pessoal, 

2019) 

 

O Sistema de Gestão Pedagógica (SGP), foi implantado em 2014, através da Portaria 

SME 1224/2014 (SÃO PAULO, 2014g) e o documento informa tinha como objetivos 

“racionalizar e dinamizar o processo de registro, leitura e análise das informações 

pedagógicas por professores, equipes gestoras das Unidades Educacionais, equipes das DREs 

e da SME” (SÃO PAULO, 2014g) e também disponibilizar o acesso às famílias dos boletins e 

dos relatórios de acompanhamento pedagógico. Para orientar o registro do SGP foi publicado 

também o Subsídio 2 (São Paulo, 2014b), conforme já comentamos anteriormente. 

Na sua implantação foi alvo de críticas dos docentes, que o chamavam de “GPS”, 

trocadilho usado para apresentar a ideia de controle a distância e também por apontarem 

dificuldades estruturais para a sua implantação, como falta de equipamentos em diversas 

unidades e problemas com as redes de internet, ou do próprio programa que apresentou muitas 

falhas desde a sua implantação. 

 
Mas era a ideia de você transformar o que era o Diário de Classe de papel, para um 

Sistema de Documentação que fosse digital, a partir de uma plataforma, com a 

ideia de que as informações ficassem mais visíveis para vários outros integrantes, 

tanto dentro da rede, que seria o coordenador pedagógico, o diretor, o supervisor, 

como também para os pais das crianças e os alunos que já eram maiores e 

poderiam acessar o próprio boletim ser gerado, de forma eletrônica. Isso já foi uma 

primeira grande discussão porque ela demandava uma estrutura, uma 

infraestrutura que as escolas diziam não ter tranquilidade ainda com isso, a ideia 

de que os horários destinados a estudo dentro da escola, pelo menos nesse começo, 

foi muito utilizado para dar conta, como é que o professor ia registrar tudo aquilo. 

Ainda tinha as falhas de sistema, a empresa que ficou responsável por esse sistema 

era uma empresa terceirizada. (Silvia, depoimento pessoal, 2019) 
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Avaliações Externas 

Houve permanência do Núcleo de Avaliação, mas a Prova São Paulo e a Prova da 

Cidade foram extintas, com a declaração de que a Prova Brasil, avaliação nacional, já 

cumpriria o papel de fornecer dados da avaliação externa e de que a Prova São Paulo teria um 

custo efetivo muito alto31.  

O artigo 18 da Portaria SME 5930 (SÃO PAULO, 2013b), previa a participação nas 

avaliações externas federais “que se caracterizam como instrumentos de avaliação sistêmica e 

do processo de aprendizagem, bem ainda, contribuindo para a formulação e implementação de 

políticas públicas”. Entre 2013 e 2014 além das avaliações federais foram disponibilizadas 

também avaliações externas bimestrais, de Língua Portuguesa e Matemática, construídas pelo 

Núcleo de Avaliação da SME, que eram disponibilizadas pelo SGP e não eram obrigatórias, 

ficando a decisão da realização a cargo das unidades. 

Em janeiro de 2015 foi publicado o subsídio 4 (SÃO PAULO, 2015b) que tratava da 

avaliação externa e em larga escala, com apresentação teórica sobre as origens e as 

perspectivas desse tipo de avaliação no Brasil, apresentação de reflexões do grupo de trabalho 

que discutiu avaliação e considerações do Núcleo de Avaliação. 

Em 29 de maio de 2015 foi publicada a Portaria 3611/15 (SÃO PAULO, 2015g), que 

implantava a Prova “Mais Educação São Paulo”. Tratavam-se de avaliações bimestrais, 

obrigatórias, com calendário definido, construídas pelo Núcleo de Avaliação Educacional da 

SME e com questões formuladas por professores da rede que haviam participado de curso 

promovido pelo núcleo e também de banco de itens, formulado em ambiente virtual onde os 

professores poderiam colocar questões formuladas para suas áreas, para a Prova Mais 

Educação e também para uso dos próprios professores. As avaliações bimestrais eram 

impressas por SME e aplicadas pelos próprios profissionais das Unidades, sendo os dados 

disponibilizados no SGP para uso das unidades em conjunto com os outros instrumentos de 

avaliação internos. 

 

 

 

                                                 
31 Diversas notícias sobre a suspensão da Prova São Paulo ocuparam os cadernos de educação dos principais 

periódicos do Estado, podemos verificar alguns exemplos em: 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/prova-sao-paulo-causou-desperdicio-de-r-14-milhoes-diz-

haddad.html - último acesso em: 13/06/2021 

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-extingue-prova-sao-paulo,1020201 – último acesso em 

13/06/2021 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/prova-sao-paulo-causou-desperdicio-de-r-14-milhoes-diz-haddad.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/04/prova-sao-paulo-causou-desperdicio-de-r-14-milhoes-diz-haddad.html
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-extingue-prova-sao-paulo,1020201
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4.2.6 Contribuições e dificuldades enfrentadas na visão das entrevistadas 

Abaixo, no Quadro 14, agrupamos dados extraídos dos depoimentos, acerca das 

principais contribuições, faltas e dificuldades do Programa na visão das entrevistadas. 

 

Quadro 14.  Contribuição e dificuldades enfrentadas no Programa Mais Educação São Paulo na visão das 

entrevistadas 

 Solange Silvia Anita 

Contribuições - Reorganização do Ensino 

Fundamental 

- Retomada das discussões 

sobre interdisciplinaridade 

- TCA – discussão sobre 

autoria e protagonismo dos 

adolescentes 

- Melhora nos índices de 

alfabetização 

- Garantir a participação 

direta dos professores nas 

formações 

- A construção do TCA 

- A reorganização dos ciclos 

- As formações do Núcleo 

Étnico-Racial 

- Programas de Núcleo de 

Leitura, como o Leituraço 

- Currículo Integrador da 

Infância Paulistana 

- As discussões sobre a 

descolonização do Currículo 

- Apropriação das propostas 

para o Ciclo de Alfabetização e 

Autoral 

- A construção dos TCAs 

- SGP: A sistematização dos 

dados e comunicação com as 

famílias 

Problemas - Aumento das 

possibilidades de retenção 

dentro do mesmo ciclo 

- Aumento das possibilidades 

de retenção dentro do mesmo 

ciclo 

- Aumento das possibilidades 

de retenção 

- Avaliações bimestrais 

O que faltou - Aprofundar a discussão 

dos ciclos 

- Pouco tempo para 

trabalhar com a rede os 

documentos produzidos para 

o Ciclo Autoral e 

Interdisciplinar 

- Construção de outros 

indicadores de qualidade na 

educação para além do 

IDEB 

- Rediscutir novos tempos e 

espaços para o Ensino 

Fundamental 

- Não consolidou as 

discussões sobre a 

descolonização do Currículo 

- Aprofundar a discussão dos 

ciclos 

- Aprofundar a discussão sobre 

o Ciclo Interdisciplinar 

- Aprofundar a discussão sobre 

gênero 

- Problematizar as avaliações 

externas 

 

Dificuldades - Rede complexa e de 

grandes dimensões 

- Diversidade de trajetórias 

regionais 

- Divergências de 

concepções na rede 

- Divergências de 

concepções na própria 

secretaria 

- Construir mecanismos de 

participação abrangentes 

- Centro dos debates do 

Ensino Fundamental na 

Avaliação Externa, desde 

2005 

- Dimensão da Rede 

- Autonomia Relativa 

- Número insuficiente de 

pessoas no DOT 

- Políticas educacionais 

atuais sofrem uma grande 

influência do neoliberalismo, 

independem do governo 

- Disputas intensas em 

relação ao currículo 

- Descontinuidade das 

políticas educacionais 

- Tempo da gestão para a 

implementação de programas 

- Dificuldade na interlocução 

com as equipes gestoras 

- Um maior afinamento entre 

as diversas DREs da cidade em 

relação aos processos 

formativos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As questões apontadas pelas entrevistadas também vão ao encontro de alguns aspectos 

apresentados por pesquisas que investigaram o programa Mais Educação São Paulo: a 

necessidade de retomar e fortalecer prioridades físicas, de infraestrutura e gestão para o 

sistema educacional (CARNEIRO, 2015); a prática interdisciplinar ainda encontra desafios 

para a sua realização na escola, sendo necessária a criação de espaços de troca nas Unidades 

Escolares que possibilitem novas abordagens e novas configurações do tempo de 

aprendizagem (GUABIRABA, 2017); reorganização de tempos e espaços escolares para a 

efetivação de práticas interdisciplinares (SILVA, 2018); aumento dos índices de evasão e 

reprovação (SOUZA e SORDI, 2017); experiências positivas e transformadoras ocorridas a 

partir de experiência do Trabalho Colaborativo de Autoria, que aproximaram a discussão com 

a comunidade, fortaleceram o protagonismo de docentes e educandos e trouxeram temas 

como a sexualidade, gênero, temas políticos, muitas vezes negligenciados pelo currículo 

(AFONSO, 2018; COSTA, 2018).  

Entretanto, percebemos que ainda são poucas e pontuais as pesquisas sobre o 

Programa Mais Educação São Paulo, sendo necessárias outras investigações para 

complementar o conhecimento sobre as alterações provocadas pelo Programa em todos os 

âmbitos. 

 

4.3 Contextos da produção de texto: comparação entre os dois programas 

Encerrando este capítulo, o Quadro 15, apresentado a seguir, reúne os elementos que 

permitem a descrição e comparação dos Programas Ler e Escrever e Mais Educação São 

Paulo, em relação ao contexto de produção de texto. 

 

Quadro 15. Contexto de Produção de Texto: quadro comparativo entre os Programas Ler e Escrever e 

Mais Educação São Paulo 

 

 Ler e Escrever Mais Educação São Paulo 

Início da política 2005 2013 

Elaboração dos 

Materiais - Início  

2006 2014 

Assessores Orientações Didáticas 

Tinham o papel de redigir o corpo do 

documento e receber contribuições dos 

Grupos de Referências 

Componentes Curriculares em Diálogos 

Tinham o papel de mediador na escrita dos 

documentos que eram redigidos coletivamente 

com a participação dos formadores-parceiros 

Participação dos 

Professores 

Grupo de referência mais restrito 

formado por aproximadamente um 

professor de cada DRE e o assessor da 

Universidade. 

Grupo de trabalho mais amplo, construção do 

texto junto com o assessor e discussões 

regionais. 

 

A escrita dos 

textos 

O discurso pretendia-se homogêneo. 

Os referenciais eram trazidos pelos 

assessores. Apesar disso houve 

O texto não era homogêneo. Havia contribuição 

de diferentes referenciais teóricos, embora no 

processo tenha prevalecido as discussões 
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 embates teóricos em algumas 

disciplinas. 

Foco nas competências leitora e 

escritora 

decoloniais, mas com embates entre assessores 

e formadores 

Foco nos direitos de aprendizagem. 

Tempo de 

elaboração de 

documentos 

Houve a publicação em duas fases 

diferentes, mas a elaboração durou um 

ano. 

Elaboração durou dois anos 

Ideias-chave Reverter o quadro de fracasso escolar 

Garantir a competência leitora e 

escritora 

- Emancipação 

- Garantir direitos de aprendizagem 

- Qualidade Social da Educação 

- Descolonização do Currículo 

Formação 

Continuada 

Foco no CP – Multiplicador e no trio 

gestor 

- Formação direta ao professor em horário de 

trabalho. 

Contribuições na 

visão dos 

entrevistados 

- Ênfase no processo formativo e no 

acompanhamento das aprendizagens na 

escola 

- Auxílio no planejamento dos 

professores 

- Discutir práticas diferenciadas 

- Possibilitou pensar estratégias de 

atendimento às crianças com 

dificuldades de aprendizagem 

- Reorganização dos ciclos do Ensino 

Fundamental 

- Retomada das discussões sobre 

interdisciplinaridade 

- TCA – discussão sobre autoria e 

protagonismo dos adolescentes 

- Melhora nos índices de alfabetização 

- Garantir a participação direta dos professores 

nas formações 

- Formações Étnico-Raciais 

- Currículo Integrador da Infância Paulistana 

- As discussões sobre a descolonização do 

Currículo 

- A ampliação da participação de profissionais 

na elaboração curricular 

Maiores 

Problemas na 

visão dos 

entrevistados 

- Excesso de avaliações externas 

- Falta de apoio mais próximo das 

escolas e dos professores 

- Falta de investimento em formações 

menores, centradas em pequenos 

grupos 

- Falta de avaliação com a rede ao final 

do Programa, verificando os avanços e 

dificuldades 

- Aumento das reprovações nos ciclos 

- Não consolidou as discussões sobre a 

descolonização do Currículo 

- Não conseguiu trabalhar com a rede os 

documentos produzidos para o Ciclo 

Interdisciplinar e Autoral 

- Não aprofundou as discussões sobre 

Interdisciplinaridade 

- Não construiu outros indicadores de qualidade 

da educação para além do IDEB 

- Não discutiu novos tempos e espaços para o 

Ensino Fundamental 

- Não aprofundou a discussão sobre gênero 

Dificuldades - A diversidade da rede 

- Recursos limitados para realizar tudo 

o que se considera necessário 

-Dificuldade para o acompanhamento 

das questões regionais 

- Muitas demandas para as equipes 

formativas das DREs, o que dificulta o 

acompanhamento e apoio das Unidades 

- Resistência generalizada no início do 

programa 

- Dimensão da rede dificulta atingir 

todos nos processos formativos. 

- Parece que no Ensino Fundamental 

estamos sempre atendendo às 

emergências. 

- Número de profissionais nos órgãos centrais e 

intermediários insuficientes para a dimensão 

atual da rede 

- Divergência de concepções na rede e na 

secretaria 

- Disputas intensas no currículo 

- Autonomia relativa 

- Trajetórias regionais diversas 

- Centro do debate estar nas Avaliações 

Externas desde 2005 

- Políticas Educacionais sofrem grande 

influência do neoliberalismo, independente da 

gestão 

- Descontinuidade de políticas educacionais 

- Tempo curto de gestão para implementação de 

programas 

Fonte: Elaborado pela autora 
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CAPÍTULO V. CONTEXTOS DA PRÁTICA DOS PROGRAMAS LER E ESCREVER 

E MAIS EDUCAÇÃO SÃO PAULO  

 

Na primeira parte deste capítulo, teceremos considerações a respeito do contexto da 

prática. No segundo momento, trataremos das questões metodológicas acerca da constituição 

de um grupo focal e da escolha das coordenadoras pedagógicas como elemento de formação 

do grupo. Posteriormente, traremos a leitura que fazem sobre a participação do coordenador 

pedagógico na atuação da política, as dimensões contextuais da atuação da política e os 

apontamentos sobre o Programa Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo. 

Como expusemos no Capítulo I, o contexto da prática é onde a política produz os seus 

efeitos e consequências, no qual os textos são recriados e interpretados e onde podem ocorrer 

transformações da política original. Para Ball (BOWE; BALL; GOLD, 2017), as políticas não 

são implementadas, mas estão sujeitas às ações dos profissionais que atuam nas escolas, que 

trazem as suas histórias, vivências, experiências e valores e que podem rejeitar os textos, 

selecionar, ignorar, mal interpretar. 

Ball apresenta a distinção entre texto e discurso, conforme podemos verificar em 

Lopes e Macedo (2011b),  

 

De forma articulada a esse modelo analítico, Ball analisa a política simultaneamente 

como texto e como discurso. Com a dimensão textual da política, Ball pretende 

salientar o fato de que todo texto – incluídos os documentos políticos – é aberto a 

múltiplas interpretações, pois novos sentidos podem ser agregados aos diferentes 

conceitos. Pela dimensão discursiva, no entanto, Ball procura destacar que não se lê 

qualquer coisa em qualquer texto. Certos discursos nos fazem pensar e agir de forma 

diferente, limitando nossas respostas a mudanças e nossas possibilidades de recriar 

os textos (LOPES e MACEDO, 2011b, p. 248) 

 

Portanto, os discursos limitam as possibilidades de recriação desses textos. Mainardes 

(2018) relembra ainda que os autores apontam para os textos prescritivos ou escrevíveis, que 

conferem participação mais ampla ou mais restrita aos profissionais da escola. 

 

Os autores consideram que os profissionais que atuam nas escolas não são 

totalmente excluídos dos processos de formulação ou implementação de políticas e 

usam os dois estilos de textos considerados por Roland Barthes (writerly e readerly) 

para distinguir em que medida os profissionais que atuam na escola são envolvidos 

nas políticas. Um texto readerly (ou prescritivo) limita o envolvimento do leitor ao 

passo que um texto writerly (ou escrevível) convida o leitor a ser coautor do texto, 

encorajando-o a participar mais ativamente na interpretação do texto. Um texto 

readerly limita a produção de sentidos pelo leitor que assume um papel de 

“consumidor inerte” (HAWKES, 1977, p. 114). Em contraste, um texto writerly 

envolve o leitor como coprodutor, como um intérprete criativo. O leitor é convidado 

a preencher as lacunas do texto. (MAINARDES, 2018, p.3)  
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 Aprimorando o Ciclo de Políticas, Ball, Maguire e Braun (2016) desenvolvem a 

Teoria da Atuação de Políticas, demarcando a rejeição ao binarismo entre a política e a 

prática, que para os autores é reafirmado com o conceito de implementação de políticas. Para 

eles, o conceito de implementação remete à falsa ideia de que há um caminho linear entre a 

produção das políticas e o contexto da prática. Mas para Ball, os profissionais do contexto da 

prática também fazem política, são objeto e sujeitos das mesmas e encenam os textos das mais 

diferentes maneiras, em um processo que envolve interpretação e criatividade, dentro de um 

contexto mediado pelas interações, histórias institucionais e compromissos estabelecidos.  

 Os autores definem a importância de considerar os contextos, pois as políticas são 

colocadas em prática em diferentes locais, com diferentes estruturas e diferentes histórias. 

Ponderam que é importante considerar os contextos situados (localidades, histórias), as 

culturas profissionais (valores, compromissos, experiências), os contextos materiais 

(funcionários, edifícios, infraestrutura) e os contextos externos (apoio das autoridades, 

pressões, expectativas). 

Para Ball. Maguire e Braun (2016) a atuação das políticas relaciona três aspectos da 

realidade da escola: materiais, interpretativos e discursivos.  Para os autores  

 

Nenhum desses aspectos é, por si só, suficiente como uma descrição da política e 

das práticas: Todos os três são necessários. Cada um abre possibilidades e introduz 

limites à possibilidade na conceptualização do processo da política. Em conjunto, 

esses aspectos e os recursos teóricos relevantes em cada caso podem fornecer um 

relato de como a política e a prática é feita nas escolas. (BALL; MAGUIRE; 

BRAUN, 2016, p. 67) 

 

A atuação da política envolve processos de interpretação e de tradução. “A 

interpretação é um compromisso com as linguagens da política, ao passo que a tradução está 

mais próxima às linguagens da prática”. (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016, p 69). A 

interpretação é um processo de compreensão da política, de saber o que ela significa para 

aquele grupo e o que é esperado que se faça, de formular táticas.  Está mais ligada aos 

diretores, coordenadores pedagógicos, que apresentam a política à escola e que, muitas vezes, 

são responsabilizados pelo funcionamento da política; eles filtram, selecionam, explicam e 

tentam tornar a política mais palatável, criam narrativas que tentam unir a política à história 

institucional da unidade. 

 

Diretores e empreendedores de políticas institucionais desempenham um papel 

fundamental na interpretação e na elaboração de significado e são eles próprios 

locais-chave na articulação discursiva da política. Ou seja, parte do papel de 

diretores e o trabalho de empreendedores é juntar políticas díspares em uma 



164 

 

 

 

narrativa institucional, uma história sobre como a escola funciona e o que ela faz – 

de preferência articulada por meio de uma trama de “melhoria” de algum tipo [...]. 

Um aspecto desse esforço de narração é o que os escritores de liderança chamam de 

“visão”. Isso inclui uma articulação de empenho coletivo em torno da ideia de que 

tipo de escola “nós” queremos ser. Trata-se de beneficiar-se do compromisso e da 

energia e cultivar o entusiasmo. (BALL, MAGUIRE,  BRAUN, 2016, p. 77) 

 

A tradução está mais ligada aos professores, é um processo produtivo e criativo. 

Envolve a criação de estratégias para colocar uma política em ação. Para os autores, os 

professores podem realizar a tradução de formas diversas, a partir do tempo de carreira, da 

experiência, entre outros fatores, sendo mais entusiastas, ou mais críticos, retomando a 

história da instituição. Podem ser entusiastas, se relacionando com as políticas de formas 

diversas: 

 

Para alguns, a falta geral de entusiasmo no trabalho com “padrões” pode ser 

contrastada com o entusiasmo particular para outras políticas que eles sentiram que 

lhes permitiu fazer o ensino “adequado”, se envolver com estudantes de formas 

excitantes e crescer e se desenvolver por meio de um trabalho com política criativo e 

produtivo. (BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016, p. 87) 

 

5.1 Considerações metodológicas – grupo focal e escolha das coordenadoras pedagógicas 

 Como informado na introdução desta pesquisa, contamos com um encontro com 

características de grupo focal formado por nove coordenadoras pedagógicas, que trabalharam 

na Prefeitura de São Paulo entre 2005 e 2016, no Ensino Fundamental, em diferentes regiões 

da cidade.  

A escolha do coordenador pedagógico se deu primeiro porque percebemos que nas 

duas gestões os coordenadores tinham formações frequentes com as Diretorias Regionais de 

Educação. No programa Ler e Escrever vemos que a formação teve o coordenador 

pedagógico no centro, sendo responsável pela formação com materiais do programa nos 

horários coletivos da escola. Mesmo no Mais Educação, apesar de nos Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da Autoria haver uma mobilização grande de docentes, o 

coordenador pedagógico também era bastante acionado, tinha uma formação regular nas 

Diretorias Regionais. Além disso, como verificamos acima, a gestão ocupa uma posição 

estratégica na interpretação das políticas no contexto da prática. 

A escolha pelo grupo focal deu-se porque a metodologia vinha ao encontro dos 

objetivos da pesquisa, fazer emergir do contexto da prática contradições, consensos, 

diferenças, divergências e estratégias (Gatti, 2005).  
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Consideramos diversos espaços públicos para a realização da atividade, para alguns 

deles não conseguimos autorização e para outros consideramos que, ao colocar o participante 

em contato com uma estrutura conhecida o espaço poderia operar como um elemento de 

constrangimento, interferindo no diálogo com as entrevistadas e alterando dados para a 

pesquisa. Por isso a opção foi por um ambiente neutro, uma sala de reuniões alugada no 

centro da cidade de São Paulo, com espaço e estrutura para a realização do encontro, que 

ocorreu em um sábado, durante um período de quatro horas.  

 No momento do grupo focal, das nove participantes, eu conhecia mais profundamente 

apenas uma delas, as demais foram apresentadas por outros profissionais com quem eu tive 

relações de trabalho ao longo da carreira na RME-SP. A indicação de uma pessoa conhecida 

foi determinante para a aceitação das coordenadoras à participação na pesquisa. Ainda assim, 

de 40 pessoas contatadas, apenas 13 aceitaram e nove participaram efetivamente do encontro, 

por motivos dos mais diversos, como já foi citado na introdução. 

 No primeiro contato telefônico, fiz uma apresentação pessoal e dos objetivos gerais da 

pesquisa, encaminhei também com antecedência o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TECLE), que foi lido também no dia do encontro, antes de iniciarem os 

trabalhos. Apresentei as pessoas que nos acompanhariam no dia para auxílio na condução do 

encontro e captação do áudio e o filho de uma das participantes, jovem recém-formado 

professor, que foi levado pela mãe, já aposentada, com intuito de acompanhar as discussões a 

respeito da profissão. Todas deram anuência para que o jovem participasse do encontro, o que 

ocorreu sem nenhuma interferência. 

 Das nove participantes, cinco estavam aposentadas recentemente e uma delas 

aguardava a aposentadoria que estava próxima. Todas tinham algum tipo de especialização e 

três delas eram Mestre em Educação. Todas fizeram uso da fala e participaram de forma 

bastante ativa do encontro. 

Iniciamos o encontro com uma apresentação de cada uma das participantes. Nesse 

momento, algumas delas informaram que se conheciam, de lugares diversos, embora todas as 

participantes tenham sido apresentadas a mim por pessoas diferentes: Antônia, Salete, Maria 

José e Lígia não conheciam nenhuma das participantes; Maíra conhecia Carmem e Lucila; 

Laisa também conhecia Marília e Lucila. Importante ressaltar que duas delas revelaram, no 

momento do encontro, ter trabalhado com formação na gestão de Marta Suplicy, uma com o 

PROFA (Marília) e a outra com o projeto Mão na Massa (Laisa) e uma outra também 
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desenvolveu trabalhos de formação na gestão de Gilberto Kassab, com o Ler e Escrever 

(Lucila). 

 Posteriormente, foi encaminhada por e-mail uma cópia da transcrição para todas as 

participantes do encontro do grupo focal, já com os nomes fictícios. Como já mencionado na 

introdução, para criação do grupo focal, mediação do encontro, transcrição e análise, foram 

consideradas as postulações de Gatti (2005). Sobre o processo de análise dos dados no grupo 

focal, Gatti (2005) apresenta que os procedimentos gerais são os mesmos de qualquer análise 

de dados qualitativos nas ciências sociais e humanas e que  

 

Os objetivos básicos da investigação em que o trabalho com grupo focal foi inserido 

guiam a elaboração das análises num curso lógico, no qual questões, dados e 

agrupamentos devem entrelaçar-se com consistência. Os níveis de aprofundamento 

das análises também dependem dos objetivos e da configuração do enfoque teórico 

proposto no estudo. Conforme Gondim (2002), o foco dessas análises “são as 

opiniões surgidas a partir do jogo de influências mútuas que emergem e se 

desenvolvem no contexto dos grupos humanos. (GATTI, 2005, p. 43) 

 

Partindo das perguntas iniciais de pesquisa procuramos responder quais processos de 

interpretação e tradução podem ser identificados no contexto da prática, como as propostas 

foram recebidas e quais as dificuldades e possibilidades são expressas acerca dos programas 

estudados. A partir do referencial teórico em Ball (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016) 

tentamos destacar as diferenças entre as opiniões ou relatos e fomos classificando as falas em 

categorias previamente escolhidas, mas também ficando atentos para expressões que 

mereciam outro tipo de categorização. A partir disso fomos tentando encontrar tendências nas 

interações do grupo, a partir das trocas entre as participantes, os consensos, os dissensos, os 

silenciamentos e fazendo inferências sobre o que foi expresso. Nem todo o material foi 

utilizado de forma exaustiva, focamos principalmente nas trocas mais relevantes para os 

problemas de pesquisa, quais sejam os apontamentos do grupo sobre: a atuação do 

coordenador pedagógico na interpretação das políticas; os contextos situados, as culturas 

profissionais, contextos materiais e externos e como esses interferem na recepção dos 

Programas Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo, nas unidades escolares. 

 

5.2 Os apontamentos do grupo sobre a atuação do coordenador pedagógico na 

interpretação das políticas 

Ao refletir sobre essa questão, conversar e expor entre si as concepções a respeito do 

papel que o coordenador ocupa em relação às políticas públicas, todas foram unânimes em 



167 

 

 

 

dizer que é um papel central e muito importante na configuração da escola, embora 

compreendam a atuação do coordenador de formas diferentes, como explicitaremos abaixo. 

Surgiram três principais categorias: o coordenador como articulador, ideia que foi 

expressa pela maior parte das coordenadoras participantes do grupo e que se aproxima do 

conceito de interpretação das políticas; o coordenador como implantador de políticas, ideia 

expressa por uma das participantes e o coordenador como criador de políticas públicas, 

também expresso por apenas uma participante. 

Para Marília e Carmem, o coordenador articulador é aquele que conhece o grupo com 

o qual atua, os seus princípios e identidades e, ao conduzir o trabalho na escola junto com o 

grupo, atua sobre a política pública que chega a partir dos órgãos centrais. Não está lá apenas 

para reproduzir o que foi orientado nas formações, mas para estabelecer um diálogo e 

construir possibilidades a partir daí. 

 

Porque o Coordenador Pedagógico, para mim, ele é uma figura central, porque ele 

vai pegar aquela política pública que chega na escola e está sendo ventilada, e ele 

vai olhar para aquilo com possibilidades e dificuldades [...] ele vai olhar aquilo, 

analisar, e analisar com a sua qualidade, a sua região, o seu grupo, então acho que 

ele é fundamental [...] eu olho para a escola como algo muito maior, algo que tem 

pernas próprias, que caminha, que tem história e que já construiu uma identidade, 

então eu vou um pouco nessa linha da Salete. Eu sei que a política pública está lá, 

eu sei que eu tenho que dar uma olhada naquilo, eu tenho que filtrar muita coisa, eu 

tenho que ver aquilo que combina com o perfil do meu grupo. (Marília, grupo focal, 

2019) 

 

O coordenador é o articulador, ela usou essa palavra, e acho que isso é o que 

define muito bem, e ele articula todas as coisas: a formação, a política, a 

identidade, a realidade. Existe, a Marília falou, essa rejeição quando vem algo, que 

é natural, mas quando você olha para o seu PPP, as coisas começam a se cruzar e 

você fala “nós aqui também acreditamos no letramento, nós acreditamos nisso”, 

então o material vem, e acaba se encontrando.. (Carmem, grupo focal, 2019) 

 

Antonia reconhece que há muita cobrança governamental no sentido de que os 

coordenadores pedagógicos atuem como implementadores, pois recebem formação, são 

chamados para esclarecimentos da política que está chegando, são cobrados da sua execução e 

os momentos de formação exigem que se faça a discussão dos documentos com a equipe, 

entretanto, para ela, é no coletivo que as coisas acontecem e as pessoas têm diferentes 

princípios, histórias e visão de mundo e o coordenador vai tentando organizar esse coletivo. 

 

A educação, ela é feita de relações humanas, e é no coletivo que as coisas 

acontecem, não é no individual e o nosso trabalho como coordenador pedagógico, 

ele é de estar, sabe assim, organizando e articulando esse coletivo, porque não se 

faz educação sozinho, não dá, não dá para fazer. O aluno, é nosso, é da gente, pode 

estar na sua sala hoje, vai estar na sala dele amanhã, mas ele, é nosso, é da escola, 

e eu concordo com o que todas disseram aqui, sabe, é fundamental ter esses 

princípios, porque as pessoas ali, nós ali naquele coletivo, nós temos diferentes 
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concepções, diferentes visões de mundo, histórias de vida diferentes, histórias 

profissionais diferentes, e que tem que ser levado isso em conta, tem que ser 

escutado. (Antonia, grupo focal, 2019) 

 

 

Maíra entende que o coordenador tem como uma das suas atribuições ser um 

implementador de políticas, mas que há alterações frequentes de políticas e o principal é estar 

orientado por princípios próprios, aqueles que se estabelecem com parceiros em rede, os 

forjados no grupo e na comunidade. 

 

[...] eu fico perseguindo que princípios nos orientam e acho que a gente tem alguns 

marcos legais que nos ajudam, e a outra coisa que eu acho que ajudam a 

concretizar esses marcos legais, e aí eu agradeço as políticas públicas porque elas 

foram me fazendo, me formando no sentido de perceber, que a gente precisa 

avançar, é a comunidade que a gente está, é o que várias de vocês falaram, então, 

quer dizer, quem são os outros comunicadores que atuam nessa unidade, sejam eles 

formais ou informais, o que que está educando nessa comunidade, o que está 

puxando para ir ao encontro, dentro e fora da escola, para esses princípios. E aí, 

quando você cria essa rede de alianças mesmo, quando você vai identificando, 

dentro e fora da escola, porque as vezes a escola é muito resistente, fora da escola 

você tem parceiro, é..., você vai assumindo alguns compromissos, de pertencimento 

com aquele grupo que te faz infiltrar, o que é imposição, o que é vaidade [...] Então 

somos implementadores sim, mas não no sentido de ser só uma via, só um fio de 

ligação, acho que a gente tem um papel muito importante como produtor do 

conhecimento, condutor, facilitador da produção de conhecimento daquela 

comunidade sobre si, e a gente conhece muito. (Maíra, grupo focal, 2019) 

 

 

Na mesma linha de pensamento, vai a fala de Lígia. Para ela o coordenador precisa se 

apropriar dos materiais, dos programas, dos conteúdos, para conversar com o grupo e procurar 

o alinhamento de concepções ou a exposição das concepções que estão ali presentes, daí então 

o grupo poderá avaliar o que cabe e será assimilado e o que será descartado 

 

Porque, os materiais e as propostas, como a Marília muito bem falou, e a Antônia, 

eles são externos aos educadores, inclusive a nós, e ao longo da carreira, a gente 

vai construindo didática e metodologias próprias, que a gente acredita 

profundamente, e são essas que de fato a gente usa na nossa prática.[...] Cada uma 

de nós tem princípios próprios, então assim, é... e que são aí a partir da história que 

nós vivemos, então o que eu persigo na escola, é que as crianças aprendam e de 

forma respeitosa, esse é o meu princípio. Então a gente sempre coloca para as 

colegas que, assim, os planos que chegam em geral, eles são diretrizes, roteiros, 

eles cobram resultados e as crianças têm que aprender, mas eles são roteiros, 

então, eu coloco para eles que é como um abacaxi: você come um abacaxi inteiro? 

A coroa, a casca, até faço um suco com a casca né, mas, não. Então, o programa 

que chega é assim, a gente come, se apropria e ele vira a carne da nossa carne, 

para se juntar com o que a gente já tem, já acredita, já conhece, e avançar em 

alguns aspectos, e o que não for, vai seguir de fibra, vai ser eliminado. (Lígia, grupo 

focal, 2019) 

 

Apenas uma das participantes definiu o papel do coordenador pedagógico como o de 

implantador de políticas.  Para Maria José, isso é inerente à função, imagina-se quando se 
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inicia na coordenação, que há uma certa autonomia, mas a experiência que se tem é que essa 

autonomia é bastante restrita e a ação de implantar vai ficando cada vez mais forte no 

exercício da função. 

 

[...] porque eu lembro muito claro que eu tinha uma supervisora, que ela falava 

assim: “nós temos que ter consciência de que nós somos pessoas públicas, 

funcionários públicos e somos implantadores de políticas públicas”, então a partir 

daí eu comecei a criar uma nova consciência, entendeu, de coordenação 

pedagógica. [...] Então, eu fiz muito este movimento durante o tempo em que depois 

despertei para esta consciência de coordenador como implantador de políticas 

públicas. Então nos nossos momentos de formação, isso sempre ficou muito claro no 

meu papel ali. Eu sempre coloquei o “eu sou uma coordenadora, eu estou como 

parte desta implantação de políticas públicas” (Maria José, grupo focal, 2019) 

 

 

Ainda assim, apesar de se considerar uma implantadora de políticas públicas, Maria 

José faz algumas observações importantes sobre o papel que desempenha, as referências do 

grupo, entre outros. Talvez até pela interferência que a fala das demais participantes do grupo 

focal possa ter provocado em relação às ideias que anunciou. 

 

[...] porém, a gente sempre avaliou essas implantações. Qual é o impacto delas 

dentro da escola, na nossa formação, na nossa sala de aula, na nossa ação 

pedagógica. Isso sempre me preocupou muito, porque eu falo, políticas vão e vem, 

nós não temos uma política que a gente perceba que tem uma preocupação efetiva 

com a educação, é uma política partidária, e eu sempre fiquei muito preocupada 

com isso, porque eu sempre percebi que o grupo de professores, o docente que 

estava em sala de aula, ele ficava como uma bola ao vento dessas políticas públicas, 

cada partido que entra, coloca um caminho, e isso deixa o professor desmotivado, 

desnorteado, deixa a educação sem rumo, porque o rumo, ele não é organizado em 

função da necessidade do aluno e da educação em si, é dos interesses de um 

partido, de uma ideia, de pessoas, então isso desgastou muito. Então eu, como 

coordenadora pedagógica, embora eu trouxesse as políticas públicas para a 

discussão, eu sempre trabalhei a questão do que somos nós frente a essas políticas 

públicas, o que é este grupo frente a esta política, e a gente não perder a identidade. 

(Maria José, grupo focal, 2019) 

 

 

Mas, posteriormente, ao final de sua fala sobre o tema, retoma a ideia de que o 

coordenador é um implantador de políticas, pela cobrança que se estabelece e porque é 

inerente ao cargo. Maria José relata que muitas vezes afirmava para o grupo que estava no seu 

momento “soldadinho de chumbo”. 

 

E eu acho que o coordenador, ele é um agente de implantação, até por conta da 

formação e da cobrança, a gente tem que dar essa resposta para a nossa chefia, 

para aquele momento histórico, nós temos que dar essa resposta, porém, eu sempre 

tinha muito medo de que o grupo perdesse a identidade. Eu fiquei muito tempo em 

uma escola, então eu percebia, então a gente separava bem isso sabe, mas, sem 

dúvida, é o implantador inerente ao cargo dele, ele sai para isso. Conforme a 

administração, você tem que incorporar aquela ideia [...] (Maria José, grupo focal, 

2019) 
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Salete também destoa um pouco da afirmação das colegas dizendo que na sua 

concepção o coordenador é um criador de políticas públicas, que mesmo que os documentos 

desenvolvam concepções e situações que possam agregar ao seu trabalho, ela tem as suas 

formações paralelas, os grupos de estudo dos quais participa, as concepções em que acredita e 

a sua militância na educação. 

 

Hoje, eu estou analisando um pouco do meu cotidiano. Por exemplo, eu chego em 

uma unidade, em 2017, onde todos os materiais produzidos, eles, de fato, não 

estavam sendo acolhidos pelo grupo, então eu tive que ter as minhas construções, 

eu tive que ter as minhas estratégias, eu sempre costumo dizer que o coordenador 

tem que ser um bom sedutor, um bom vendedor de peixe, eu vejo muito assim. É um 

negócio de vai e vem, como educar adolescente, na mesma hora que você vem aqui, 

é um passo para frente, e dois para trás, não é dois para frente e vai um para trás. 

Então, dessas idas e vindas, como a gente se constitui e implanta o currículo.... 

então esse tem sido o meu grande desafio hoje na unidade, porque, vamos dizer, eu 

não estou próxima hoje aos programas de políticas públicas dentro dos nossos 

fazeres, e dentro das crenças das pessoas, porque eu lido com pessoas, eu lido com 

seres, seja pelo audiovisual, seja pelo encantamento, seja trazendo outras questões, 

outros paralelos, seja a gente refletindo o que a gente já faz, fortalecendo isso, e eu 

acho que hoje eu construo coisas para política pública, e não só implemento, mas 

eu tenho coisas que a gente vai construindo lá no chão, junto com quem habita 

aquela escola. (Salete, grupo focal, 2019) 

 

Em outro momento Salete reafirma que está sempre à procura de outras formas de 

formação continuada e que, se você faz bem o seu trabalho, mesmo destoando da política 

centralizada, o trabalho é respeitado e sofre menos interferências. 

 

[...] E agora uma coisa que eu venho aprendendo bem, quando a gente é do 

trabalho e a gente faz mesmo aquilo que a gente acredita, que as vezes se aproxima 

das políticas públicas, mas nem sempre é o rigor, não vem muita gente te incomodar 

não. Então a gente vai mostrando também outros caminhos, porque você publiciza 

seu trabalho também de outras formas, porque para além da rede tem tantos outros 

programas que você pode ter aliados, então eu aprendi isso também, eu tenho que 

ter aliados. Eu não posso contar só com a informação que recebo, se eu contar só 

com a informação que recebo, não dá. Eu vivo atrás de museus, eu vivo atrás de 

institutos, eu vivo atrás de fulano que vai fazer uma palestra, agora vem aqui 

também, vamos lá, então a gente faz esse “mexidão”(Salete, grupo focal, 2019) 

 

Como pudemos observar, houve a manifestação de sete das nove coordenadoras 

pedagógicas. Para todas elas o coordenador pedagógico tem um papel central na apresentação 

das políticas aos professores. Para Marília, Carmem, Antonia, Maíra e Lígia, o coordenador 

foi considerado um articulador, alguém que filtra e seleciona aspectos da política, apresenta e 

tenta realizar a costura com os princípios, identidade, valores, concepções e história do grupo. 

Elas afirmaram que existem cobranças institucionais para que o coordenador implemente a 

política pública, mas elas não se consideram reprodutoras dos discursos oficiais e na fala de 
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Maíra transparece também que essa não é uma via de mão única, mas que elas também levam 

demandas da comunidade escolar para outras instâncias. 

Apesar de Maria José reiterar que o coordenador pedagógico é um implantador da 

política e que isso é inerente ao cargo, que são cobrados e eles precisam executar, ela também 

afirma que trazia a discussão da identidade do grupo e quem era a escola frente a nova política 

pública que se apresentava. Por outro lado, Salete, mesmo se apresentando como uma 

criadora de políticas públicas, deixa transparecer em sua fala que a política oficial não pode 

ser desconsiderada, ou seja, cria limites para a recontextualização do grupo. 

Essas reflexões vêm ao encontro do que foi afirmado Ball; Maguire e Braun (2016), 

sobre os limites do conceito de implementação de políticas e de como muitas vezes o processo 

de atuação das políticas é desconsiderado pelos estudos sobre política educacional. Além 

disso mostra como atuam no interior da escola um grupo cada vez mais complexo de 

profissionais, para além dos professores. 

 

Professores, e um elenco cada vez mais diversificado de “outros adultos” que 

trabalham dentro e em torno das escolas, sem mencionar os estudantes, são deixados 

de fora do processo da política ou tomados simplesmente como cifras que 

“implementam”. Enquanto muitas políticas “feitas” nas escolas são “escritas” pelo 

governo, por suas agências ou investidores influentes, a formulação de políticas em 

todos os seus níveis e em todos os seus locais também envolve “[...] negociação, 

contestação ou luta entre os diferentes grupos que podem estar fora da máquina 

formal da elaboração de política oficial” (OZGA, 2000, p. 113).  (BALL; 

MAGUIRE; BRAUN, 2016, p.13). 

 

5.3 Dimensões Contextuais da atuação da política 

Sobre as dificuldades de exercer o cargo de coordenadora pedagógica, são muitas as 

questões apontadas. As escolas são bastante heterogêneas e por isso a impossibilidade de 

implantar programas homogêneos e esperar resultados comuns. Entre as questões apontadas 

pelas coordenadoras estão: alterações constantes da política educacional, as relações que se 

estabelecem dentro da escola entre os diversos atores, a estrutura física dos equipamentos, e 

as relações entre tempo e espaço. 

Para Ball, Maguire e Braun (2016, p. 63), o contexto está sempre mediando a atuação das 

políticas realizada nas escolas “e é único para cada escola; apesar da semelhança que ele pode 

inicialmente parecer ter. [...] O contexto é, obviamente, sempre específico. É também 

dinâmico e cambiante, tanto dentro como fora das escolas. ” 
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5.3.1 Contextos situados 

Durante a mediação do grupo focal é possível perceber que as diferentes estruturas e 

configurações das escolas têm um peso muito grande para a organização curricular. Então há 

um momento em que algumas delas explicitam as estruturas que vivenciaram no seu percurso 

como coordenadora pedagógica. Aqui destacamos o relato de Salete, que enuncia algumas 

dessas questões como: gestão rotativa, perfil da gestão, grande número de salas, número 

restrito de coordenadoras pedagógicas, estrutura da escola danificada. 

 

[...] eu chego lá em 2010, com os piores índices da cidade, por conta de inúmeros 

fatores, uma gestão muito rotativa. Eu lembro que o primeiro dia na escola quando 

eu cheguei, era horário de aula, e nos corredores, são 21 salas de aula físicas, 

então a gente tinha 42 turmas, e alunos nos corredores, não tinha um vidro no 

corredor, nem lâmpada, isso é revelador do tipo de escola que tinha ali, e eu lembro 

que para não pisar na perna deles, estavam todos sentados no corredor, eu falava 

“gente, licença viu”, “não dona, pode passar”, eles não sabiam quem era eu, era o 

meu primeiro dia ali, então a gente teve que fazer muita coisa. Primeiro, para o 

aluno parar em sala de aula, então a gente não tinha a escola com essa identidade 

que a Maria José coloca. E olha, eu não tinha professores ruins não, eu tinha 

professores lá que eram diretores do Estado, professores doutores, professores que 

eram mestres, professores que eram coordenadores em outra escola, e eu não 

conseguia casar isso. Eram bons, em uma realidade que era difícil, mas é: quem 

quer assistir a aula, entra, quem não quer, vai para o corredor. Então primeiro a 

gente teve que limpar uma porção de vícios que aconteciam ali, para recuperar a 

concepção, para ter alinhamento de projeto. Então, veja só, dizer e ranquear as 

escolas como as cinco piores, também não me ajudava, também não me adiantava. 

Sabe que um pouquinho que a gente conseguiu, que foi muito pouco, que aí foram 

os melhores índices, saiu eu, saiu a outra coordenadora, porque chega uma hora 

gente, que orquestrar 1300 alunos, trazer as famílias para a escola, os projetos, 

chega uma hora que a sua saúde vai, e vai outras coisas também. (Salete, grupo 

focal, 2019) 

 

Dentro dessas estruturas, de escolas muito grandes e com muitos problemas, alguns 

alunos vão passando despercebidos nas suas dificuldades de aprendizagem, na fala de Salete 

“os Henriques vão passando pelas nossas mãos, e eles não vão sendo trabalhados, sendo 

estudados”.  

[...] A escola tem um projeto de música que foi ganhando pernas muito grandes, e 

visibilidade também, então eu lembro muito bem, que uma vez em uma pausa da 

reunião pedagógica, eu trouxe uma foto do Henrique, ele lia partitura como 

ninguém, mas ele chegou na 6ª série e a professora de Português, uma fofa, dizia 

para mim “Salete, a letra dele é linda, mas ele é copista, ele engana a gente, ele não 

sabe ler e escrever”. Então, como os Henriques vão passando pelas nossas mãos, e 

eles não, os Henriques, eles não vão sendo trabalhados, sendo estudados. O 

Henrique, ele foi passando, e ele lá no 6º ano e a professora falou “Salete, o 

caderno dele é impecável, ele copia tudo, tudo, mas ele não sabe ler e escrever” 

[...] (Salete, depoimento pessoal, grupo focal, 2019) 
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Salete apresenta então uma escola de grandes dimensões, com problemas pedagógicos 

e estruturais, que apresentava resultados que a colocava entre as cinco piores escolas da sua 

DRE. Para ela, a divulgação dos resultados dos índices não ajudava na alteração do que 

ocorria ali, para que ocorresse avanços foi necessário um trabalho de longo prazo, 

rediscutindo o projeto de escola com o grupo de professores e alinhando concepções.  Relata 

que conseguiram alguns avanços em relação aos índices, mas que o desgaste levou a saída das 

duas coordenadoras depois de um período na escola.  

 Para Ball Maguire e Braun (2016, p. 39), os contextos situados se referem a aspectos 

ligados a história, a localização e as matrículas, “Os membros das comunidades escolares, 

incluindo professores, constroem histórias sobre as suas escolas que são baseadas em suas 

próprias experiências, mas também em algumas generalizações mais amplas”. Nesse sentido 

qual o efeito de ser enquadrado, dentro de uma DRE, como uma escola que detém os cinco 

piores resultados? Essas histórias, marcas e a reputação fazem parte da consciência coletiva 

das escolas, são aspectos que interferem nas dinâmicas de organização, nas relações da 

instituição com a Diretoria de Ensino, na escolha e permanência de professores e gestores, na 

baixa ou alta rotatividade de docentes e estudantes. 

 

O contexto é uma força “ativa”, não é apenas um pano de fundo com os quais a 

escola tem que operar. O contexto inicia e ativa processos de políticas e escolhas 

que são continuamente construídos e desenvolvidos, tanto de dentro como de fora, 

em relação aos imperativos e às expectativas políticas. (Ball; Maguire; Braun, 2016, 

p. 42) 

 

5.3.2 Culturas profissionais 

Uma outra questão levantada por algumas participantes, é a falta de colaboração entre 

coordenação pedagógica e direção escolar. Na estrutura da prefeitura municipal, os dois 

cargos são providos através de concurso público, apenas o assistente de direção é um cargo de 

confiança, escolhido pelo diretor escolar. Muitas vezes, essas equipes não convergem em 

princípios e concepções, o que leva a uma relação desgastante. 

 

Então quando você tem uma equipe gestora, que não colabora também, que cobra 

de você o SGP, e para você carimbar diário, isso ajudou muito na minha 

aposentadoria, poderia ter ficado mais, mas eu falei “gente, eu não olho mais para 

as crianças” sabe, não dá tempo, eu não troco mais, eu não ouço, a escuta é muito 

prejudicada.[...] Os horários de JEIF foram uma conquista, mas também, eu 

percebo assim, quando a gestão não participa de um projeto da escola, você acaba 

sendo tirada, você acaba tendo que bater o pé mesmo. “Olha, o menino caiu”, não 

é nossa função, né, “mas não tem ninguém”, entendeu? Então isso é uma realidade 

nas escolas hoje, é muito difícil, sabe? [...] as relações de poder dentro de uma 
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escola são complicadíssimas, tanto que nas reuniões de DRE, o que a gente ouve 

muito, que eu era uma das que cobravam, “olha, não dá para ter reunião sem o 

diretor estar aqui conosco”, porque tem a questão da verba, o professor precisa de 

recurso, e quando eu tenho um diretor que centraliza essa verba, elimina muitas das 

ações, não é? (Laisa, grupo focal, 2019) 

 

Salete corrobora as afirmações de Laisa e diz que, muitas vezes, gestores não 

compreendem o papel formador do coordenador pedagógico, querendo que ele cumpra apenas 

uma tarefa burocrática ou que assuma outras funções na escola, além de que alguns diretores 

são ausentes.  

 

[...] quando eu tenho um diretor, quando eu tenho um trio gestor, no caso aqui a 

gente é trio gestor, que não compra, então se eu tenho um diretor que acha que eu 

tenho que ficar olhando diário e o tempo todo só no SGP, que agora é a moda da 

vez, é..., na verdade, eu acho que a gente peca por não estar junto com o professor e 

as crianças. Então veja como a gente também fica refém desse outro lado. Então se 

a gente passa com um diretor que é muito ausente, tem demandas que você tem que 

responder, aí parece que sempre a JEIF, o pedagógico, é segundo plano, então eu 

tenho uma bandeira de honra na escola que é “Salete, tem que resolver” e eu 

“gente, eu estou na JEIF”, pra mim é muito caro conversar com as famílias, então 

eu nunca marco em horário de JEIF, mas eu tento moralizar que o horário de 

estudo é o horário de estar junto dos professores, então, é batalha. (Salete, grupo 

focal, 2019) 

 

Lucila acredita que muitas vezes o coordenador pedagógico também não tem 

exatamente consciência do papel que deveria assumir e acaba apenas socorrendo as 

emergências da unidade escolar. 

 

Eu queria falar sobre esse empoderamento, o papel do coordenador, que se você 

mesmo não valoriza, você mesmo vai continuar socorrendo, a gente discutia muito 

isso nas formações, que é a gente mesmo que tem que dar esse tom, que valorizar 

muito esse papel, que senão ele fica muito misturado com assistente, com tudo, e 

essa coisa de subverter o tempo, porque o tempo da criança, o tempo do professor, 

o tempo do currículo, ele é muito efêmero, 45 minutos (Lucila, grupo focal, 2019) 

 

No entender de Laisa, não é que o coordenador não tenha um papel importante, mas a 

sua atuação vai depender da correlação de forças instaladas no local de trabalho, da relação 

que ele estabelece com a equipe gestora e com os demais colegas da unidade, como a escola 

está organizada, a clareza na definição de atribuições dos servidores, entre outros.  

 

 “E quando a gente pensa na implementação de políticas públicas, eu acho que não 

devemos pensar só no coordenador, porque ele sozinho não faz nada, ele faz parte 

de uma estrutura, dentro de uma escola, onde as relações de poder [...] elas são 

assim, disputadíssimas” (Laisa, grupo focal, 2019) 
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Ainda sobre as culturas profissionais, Laisa afirma que existe diferença entre o perfil 

dos profissionais que atuam em escolas mais distantes ou mais centralizadas, onde 

normalmente se concentram as equipes gestoras mais antigas, para ela, as resistências dessas 

equipes à mudança, é maior. 

  

Na minha trajetória de coordenadora, eu passei por duas escolas: uma escola no 

fundão, como disse a colega, a Maíra, e uma escola centralizada, é muito melhor 

trabalhar no fundão, isso eu posso falar. Tem muitas resistências nas escolas 

centrais, são equipes gestoras mais antigas, existem muitos vícios, e é muito difícil 

você conseguir articular. Até porque, às vezes os grupos dos professores, também já 

estão naquele esquema que não querem mudar muito. (Laisa, grupo focal, 2019) 
 

Além das questões já mencionadas, Laisa apresenta como os conflitos sociais, as 

disputas ideológicas, as crenças e valores dos profissionais, também se apresentam como um 

elemento importante, pois trazem para dentro da escola as divisões e tensões políticas 

presentes na sociedade, interferindo nas relações estabelecidas no cotidiano escolar. Cita a 

eminência das discussões sobre a Escola Sem Partido e como passou a perceber um 

monitoramento da sua fala. 

 

[...] eu não podia fazer algumas discussões, porque tinham assim, alguns 

professores, que te podavam, eu tinha que ter cuidado com o que eu falasse ali, e a 

discussão da escola sem partido já estava começando, então, é complicado, porque 

eu já me sentia bastante monitorada por aquilo que eu falava, nessa sociedade que 

mostrou a sua cara. Eu acho que o Brasil, aí é opinião minha, está bem dividido 

hoje, porque, isso nós vimos nos resultados das eleições, está bem dividido, e essas 

contradições estão dentro da escola, e é muito complicado hoje, acredito, eu não 

estou dentro da escola, mas gerenciar todo esse monitoramento que ocorre, 

entendeu? (Laisa, grupo focal, 2019) 
 

Além das relações de poder, dentro da gestão, entre gestão e professores; a maior ou 

menor clareza sobre o papel a ser desempenhado pelo coordenador pedagógico, outras 

variáveis também podem ser observadas: valores educacionais e a filosofia dos educadores 

que trabalham na escola; tempo de magistério; tempo naquela escola específica e a extensão 

das relações ali construídas; jornadas e a participação ou não nos horários coletivos de 

formação; número de aulas e quantidade de dias e horas em que o professor está presente na 

unidade escolar; profundidade do conhecimento da sua própria disciplina, conhecimento do 

contexto da escola e de como a política educacional está situada. Para Ball, Maguire e Braun 

“atores de política estão sempre posicionados; como as políticas são vistas e compreendidas é 

dependente de “onde” figurativa e literalmente estamos”. (Ball, Maguire; Braun, 2016, p.46) 
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5.3.3 Contextos materiais 

Antonia relata o seu início como coordenadora pedagógica em uma escola semelhante 

a apresentada por Salete, de grandes dimensões e muitas salas por turno. Antonia saía da zona 

norte de São Paulo, de madrugada, para chegar a essa unidade escolar, visto que no momento 

da escolha do concurso não havia vagas próximas à sua residência; mas, no ano seguinte, 

entra no processo de remoção para trabalhar mais perto de sua casa. 

Minha fala vai um pouco assim, eu como coordenadora pedagógica em 2010, lá na 

zona sul, eu chego em uma escola de três coordenadoras pedagógicas, 1538 alunos, 

47 alunos de inclusão, 150 professores, uma rotatividade de professor, que eu já 

estava há um mês na escola e conheci um professor que estava chegando, por causa 

das faltas [risos],  ou de pegar professor dormindo no estacionamento, mas eu falei 

“ué, ele veio, eu vi esse professor, onde que ele está?”, e procurando, procurando 

por ele, estava dormindo, e ele “não vou, pode por bolinha, eu não vou subir”, e 

era uma loucura. Aí você vem, essa coisa de preencher planilhas, as planilhas, 

vocês não têm ideia, do tamanho, são 1538 alunos, o tamanho das planilhas, por 

isso que tinham três coordenadoras pedagógicas lá, preencher tudo aquilo. Porque 

assim, quando se vem uma implantação de políticas públicas, às vezes eu olho para 

aquilo e penso que nossa, acho que não conhecem o chão da escola, porque é uma 

loucura. E fora aquilo jogando, fazendo guerra de maçã no meio do pátio, sabe 

aquelas coisas muito loucas? E acabei ficando um ano só, até porque eu estava na 

Zona Norte, eu levava 03h30 para ir, e 03h30 para voltar, ainda fui ameaçada de 

morte, uma coisa de louco.  (Antonia, grupo focal, 2019) 

 

Antonia, que foi formadora de alfabetização, aponta que os problemas de aquisição de 

leitura e escrita eram reais, mas a proposta apresentada pensava apenas no currículo e não em 

alterações estruturais para dar suporte aos profissionais da educação na conquista das 

transformações almejadas. Desconsiderava a realidade material de muitas unidades escolares. 

[...] Então, é um pouco isso o que eu queria trazer, que por mais que se tenha boas 

intenções, e sempre tem, até porque você falar, era um problema real essa questão 

da alfabetização, era um problema real, precisava-se lidar com isso, mas assim, que 

escola é essa? Que você tem um material, como é que a gente tem autonomia, mas a 

gente não tem xerox? Não tenho folha de sulfite, por exemplo, para 1538 alunos não 

tem. Isso é real, isso é real, então era bem complicado. Então eu saí de lá, fui para 

uma outra EMEF, menorzinha, em 2011, que também tinham outros problemas, mas 

não tinha 1538 alunos, só tinham 2 coordenadoras, mas também tinham essas 

questões, do chão da escola, desse cotidiano que nos engole. (Antonia, grupo focal, 

2019) 

 

Outra dificuldade encontrada, é a forma de reorganizar tempos e espaços escolares. 

Especialmente no Ensino Fundamental II, o tempo de aula organizado em 45 minutos não 

favorece outras práticas no cotidiano escolar. 
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Ele (o professor) administra contradições o tempo inteiro, dentro de uma estrutura 

de tempo e espaço, que não favorece, porque pega o Ciclo II, você tem 45 minutos, 

então já é feito para não funcionar. Tem até um vídeo da Viviane Mosé, que eu acho 

maravilhoso, que ela contextualiza isso, então é muito difícil. (Laisa, grupo focal, 

2019) 

 

Essa questão do tempo é mencionada por outras participantes como um entrave para a 

organização do currículo e como as escolas vão criando estratégias para superar esses 

desafios. Lucila e Lígia relatam algumas das experiências elaboradas pelas unidades onde 

atuavam para tentar superar a fragmentação do tempo escolar. 

 

[...] voltando depois para a escola em 2011, a gente conseguiu fazer várias 

mudanças, entendeu, salas ambientes, rodízio desde o primeiro ano, um professor 

pegava Língua, outro pegava o eixo Natureza e Sociedade. [...] Então, eu acho que 

o CP também tem esse papel de subverter os tempos e os espaços no Ensino 

Fundamental, senão a gente fica naquela jaulinha e não muda. E esses interesses 

coletivos, às vezes você também ouvindo o grupo, formando aquele grupo, acho que 

a pior coisa para a implementação das políticas públicas é essa coisa da remoção, 

das pessoas mudarem, porque você tem que construir e a construção leva tempo. 

[Lucila, grupo focal, 2019) 

Então, no Fundamental II, o que que aconteceu, a gente tentou organizar as coisas 

para que ele seja viável, porque com aula de 45 minutos, o livro didático quebra um 

galho tremendo, você chega, faz uma página lá, deu certo, né, então o que a gente 

fez, a gente tentou organizar as salas ambientes. Antes, a gente tentou por 

dobradinha. Tem uma parte que está com a gestão, a aula dobradinha favorecia o 

trabalho com a sequência didática. Agora, o grupo dos professores, que é aquele 

módulo da anomia, não gosta de dobradinha, porque a aula rende muito [risos], 

não sabem o que fazer com aquele tempo. (Lígia, grupo focal, 2019) 

 

Está presente ainda, na fala das coordenadoras, o relato que trazem dos docentes que 

apresentam as dificuldades para desenvolver o trabalho externo à sala de aula, com um tempo 

restrito e pouco adequado para o preparo das aulas, o acúmulo de jornadas em outras escolas 

ou empregos. 

Mas por quê? Os colegas não encontravam o tempo honesto, justo e necessário 

para também produzir material estruturado para aquelas turmas, por conta do que 

eles me explicavam, dou aula em três escolas. Então, o livro didático, que é uma 

política pública Federal, que vai verba nossa também, que chega em quantidade, 

que o 2019 é todo consumível do Fund. I, mas vai ser todo substituído, é dinheiro 

flutuando, então o livro didático era o que eles faziam, né, e acho que hoje ainda 

fazem. (Ligia, grupo focal, 2019) 

 

Para Ball o contexto material refere-se aos aspectos “físicos” de uma escola “edifícios 

e orçamentos, mas também aos funcionários, às tecnologias de informação e infraestrutura. 

Edifícios, a sua disposição, qualidade e amplitude (ou não) podem ter um impacto 



178 

 

 

 

considerável sobre atuações de políticas” (Ball, Maguire e Braun, 2016, pg. 48). Nesse 

sentido podem interferir: a quantidade de turnos atendidos pela escola; o número total de 

matrículas, o número de alunos por sala de aula, a estrutura física do prédio, o seu grau de 

conservação, os espaços oferecidos, se são escolas mais novas ou mais antigas e com maiores 

problemas de manutenção, os recursos humanos, o índice de remoção de servidores, a 

localização geográfica da unidade e os seus recursos de transporte, entre outros. “Os prédios e 

suas limitações podem impedir seriamente a capacidade da escola para a inovação” (Ball; 

Maguire; Braun, 2016, p. 52) 

 

5.3.4 Contextos externos 

 

 Maria José afirma que a alteração constante de programas é uma grande dificuldade, a 

cada gestão que se sucede há uma mudança de rumo e os professores não se reconhecem nas 

propostas e desenvolvem resistências, criando o que ela chama de desgaste pedagógico. 

Além disso, para ela, esse sistema em que poucos professores estão sempre representando 

um grande número de professores não se configura em uma participação de fato. 

 

Eu só queria pontuar uma coisa, é o professor... Você fez a pergunta, e o professor, 

participa desses programas, nas políticas? Um pequeno grupo, sempre está 

representando um grande grupo, na formação de programas e isso. Porém, os que 

estão lá na ponta dando aula, não se reconhecem nos programas que chegam na 

escola, nas propostas que chegam na escola, e daí cada mudança de projeto, de 

gestão, disso, daquilo, existe a resistência, porque eles não se identificam com 

aquilo, aquilo acaba caindo mesmo, como a chuva de hoje. E o que acontece, 

quando isso cai, isso atrelado à gestão de 4 anos, por exemplo, de um prefeito, que 

inclui mudança de secretário, mudança de equipe de apoio, o primeiro ano que 

chega, é o período do “estou perdido, o que esse cara quer de mim?”, o professor, 

então todo ano, toda mudança de prefeito é isso, quem sou eu e o que eu vou fazer 

agora, já é o desgaste pedagógico. O segundo ano começa, o terceiro ano ele está 

começando a entender, o quarto ano, quando ele implanta, mudou o prefeito. [...] 

Mas o professor eu, assim, eu fiquei muito, sensibilizada sabe, ele tem que ser um... 

Do que que tem que ser esse profissional? Porque a cada prefeito que está lá, muda 

um secretário, e o secretário vai atrás de você [...] (Maria José, grupo focal, 2019) 

 

 Além das alterações constantes na política educacional, que interferem nas formas de 

organização da escola, as coordenadoras apresentaram também as cobranças excessivas de 

registros e planilhas como um entrave para a atuação da coordenação pedagógica mais 

próxima de estudantes e professores. Salete, especificamente, relatou que a comparação dos 

resultados obtidos pelas escolas e o enquadramento da sua unidade como uma das cinco 

escolas com “piores resultados”, como um constrangimento que pouco ajudou na melhora dos 

índices da avaliação.  
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 Ball (2016) afirma que os contextos externos também devem ser considerados no 

estudo das políticas, o grau de apoio ou pressão que as unidades recebem das autoridades 

locais, se são realizadas comparações entre escolas da mesma região, pois para o autor 

reputação e desempenho fazem parte da rede de atuação de políticas e que a posição em que a 

escola se encontra pode gerar ansiedades e excesso de atividades que precisam ser 

consideradas. 

Aqui estamos pensando em aspectos como pressões e expectativas geradas pelos 

quadros de políticas locais e nacionais mais amplas, como classificações do Ofsted, 

posições nas tabelas classificativas e requisitos legais e responsabilidades, bem 

como o grau e a qualidade de apoio das autoridades locais e as relações com outras 

escolas. (Ball; Maguire; Braun, 2016, pg. 57)  

 

 

 Até aqui pudemos perceber o quanto as dimensões contextuais da escola têm força, 

interferem na atuação da política e tornam singular cada espaço educacional e o grupo de 

profissionais que ali trabalha, evidenciando o quanto o conceito de implementação de 

políticas pode escamotear essas realidades. A seguir, poderemos observar a análise que as 

coordenadoras pedagógicas participantes do grupo focal fazem dos programas Ler e Escrever 

e Mais Educação São Paulo. 

 

5.4 Apontamentos do grupo sobre o Programa Ler e Escrever  

 

Sobre os materiais curriculares, Lucila aponta que o grande diferencial desse programa 

foram os materiais físicos que chegaram como referencial, evidenciando especialmente os 

materiais destinados aos professores, e os cadernos de apoio, destinados aos estudantes. 

 

Então, a minha área inicial era Educação Física, então Educação Física nunca teve 

material físico, nunca teve um livro didático, um roteiro de conteúdos, e quando a 

gente se deparou com as primeiras discussões do Ler e Escrever, até os conteúdos 

de Arte, Educação Física e Inglês eram trazidos dessa forma que você disse em 

relação ao conteúdo. Então acho que, no sentido dos dois programas que a gente 

está abordando, acho que esse é um grande diferencial, a metodologia, ela 

consegue ser concretizada a partir do material inicialmente para os professores, 

que a gente utilizava muito, no sentido da formação, e, posteriormente, nos 

cadernos de apoio, ou mesmo nesses cadernos de orientação curricular mais 

concreto. (Lucila, grupo focal, 2019) 

 

Carmem relata que o Ler e Escrever teve um impacto muito grande quando ela era 

professora e, posteriormente, enquanto coordenadora pedagógica também percebia o uso dos 

materiais do programa pelos professores. Carmem relata que algumas professoras guardaram 

o kit para uso posterior e que consideravam que ele facilitava no planejamento. 
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[...] eu vejo que até hoje, não sei se para todo mundo, o Ler e Escrever teve um 

impacto assim, muito grande, tanto na sala de aula quando eu lecionava, porque 

nós fizemos no estado Letra e Vida, PROFA, e ele veio ao encontro, com 

concepções e princípios que acreditávamos, então foi muito assim gostoso de ler, de 

implantar, porque ele sistematiza, a Maíra colocou isso perfeitamente, e eu vejo que 

até hoje, mesmo o programa tendo sido [...] substituído, mas elas utilizam muito, e 

tem lá as orientações curriculares, às vezes elas pedem “ah, ainda tem o livro, eu 

gostaria de...”, “ah, eu guardei o meu e tenho o kit...” [...] eu acho que sistematiza, 

facilita, contribui e enriquece. E mesmo CP desde 2010, eu às vezes ainda vejo as 

professoras colocando isso na prática e mesmo os programas mudando, e tudo 

mais, eu acho que teve um impacto assim, o Ler e Escrever, muito grande. 

(Carmem, grupo focal, 2019) 

 

Maria José também avaliou que o programa Ler e Escrever foi um divisor de águas, 

que, apesar das coordenadoras receberem muitas cobranças para a implementação, o material 

foi muito rico e utilizado pelas professoras de Fund I, que, segundo ela, seriam mais 

obedientes, já os professores de Fundamental II tiveram uma menor aceitação, por serem mais 

contestadores. 

[...] o programa Ler e Escrever, que realmente foi um divisor de águas, foi sim, eu 

fiquei 20 anos na educação, e foi o momento mais rico, a nível de material, de coisa, 

então você sabia a que veio, mesmo que aquilo a que veio ainda não contemplava as 

expectativas de alguns professores, mesmo da população, você tinha aquela coisa 

completa. É, mas essa questão da, acho que nós éramos muito checados quanto à 

questão das políticas implantadas, tanto é que realmente né, você tinha que ter um 

ambiente, as visitas das supervisoras na época, elas iam para ver se o ambiente no 

nível I, inclusive onde foi que o projeto Ler e Escrever teve uma ênfase muito boa, 

porque o material veio muito rico, e as professoras do Fundamental I, elas são 

muito mais acolhedoras às ideias, às políticas, inclusive à obediência, elas são mais 

obedientes. Nível I é mais obediente, nível II é mais contestador, e eu lembro que o 

nível II, ele é muito preso ao livro didático, então ele não descolou do livro didático 

para ir para o programa Ler e Escrever (Maria José, grupo focal, 2019) 

 

Para Lígia os materiais contribuíram sobretudo nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática no Fundamental II, para as demais as contribuições foram simbólicas, mas 

lembrou que o livro didático, através do PNLD também é política pública, que permanece. 

 

Eu gostei muito da lembrança que a Maria José fez, do Fundamental II com a 

questão do livro didático, o Ler e Escrever ajudou muito nas disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II, e se entendia que as 

modalidades organizativas, os projetos e as sequências didáticas, desdobrados nas 

outras disciplinas, havia a leitura, para aumentar a possibilidade de as crianças se 

desenvolverem, e isso aconteceu muito pouco, foi simbólico. O que permaneceu que 

também é verba, também é política pública, o PNLD. Também chega, escolhi agora 

em 2018, o PNLD 2019, e você escolhe, porque o material vai ser comprado, o 

material vai vir. (Lígia, grupo focal, 2019) 
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Laisa e Salete teceram outras considerações sobre os materiais produzidos. Para Laisa, 

faltou a discussão de contexto, que esse era um ponto de fragilidade dos materiais e muitas 

vezes os professores tinham resistência ao material porque ele havia sido produzido em um 

contexto que não fora partilhado, nem contou com a participação dos professores na sua 

elaboração. 

[...] Eu acho que uma das grandes, um dos grandes pontos de fragilidade, eu 

cobrava isso muito na DRE, onde eu trabalhava, essa discussão de contexto, para 

eu poder me posicionar, eu tenho que ter uma visão do mundo, como é que estão 

essas relações, como que esse programa vem ao encontro com as necessidades das 

pessoas no mundo hoje, porque nós trabalhamos com gente, não é verdade? Então 

quando a gente está na escola, a gente lida com o que? Com a construção do 

conhecimento, quando o professor fecha a porta, é o conhecimento que faz a 

mediação, ou deveria fazer, não é? Dele com a criança, e como isso se constrói? 

Porque muitas vezes o professor pega os caderninhos, há muita resistência, porque 

eles não participaram da construção também, isso veio lá de cima, então o livro 

didático também chega lá, e o professor também não participou daquela 

construção. Então é um exercício muito difícil, na minha opinião, o papel do 

coordenador. (Laisa, grupo focal, 2019) 

 

 

Salete fala do Ler e Escrever como um currículo mais prescritivo, que vem com a 

concepção de implementação e que dá pouca margem para os professores terem uma 

autonomia e um protagonismo maior. Para ela os materiais trazem a técnica sem muita 

reflexão sobre o seu uso e que quando o professor se vê em situações não previstas, muitas 

vezes fica sem saber o que fazer. 

 

[...] eu acho que existe uma diferença nessa concepção de material de 

implementação, porque eu até ia retomar, que tem material que vem, que é 

implementação, que não tem como você avançar muito por cima. [...] Agora tem 

programas que eles permitem um protagonismo maior, uma autoria maior. Eu vejo 

que hoje isso no cotidiano docente é mais difícil, então quando o programa vem 

com a maleta embaixo do braço “tem que fazer assim, assim, assim”, ah se está 

assim, você faz atividade assim e assim, eu participei de PROFA, de Ler e Escrever, 

PROFA em São Bernardo e Ler e Escrever aqui em São Paulo, ele tem técnicas, de 

onde começa e de onde termina. Técnica é bom? Muito, mas a técnica sem reflexão 

e falar que eu uso o mesmo material de 2006 agora em 2019 [...] os materiais, eles 

têm fundamentos e concepções muito distintas, e aí eu tenho 8 anos de técnica, faz 

assim, assado [...] o professor tem uma técnica, o professor aplica, mas dentro do 

seu processo reflexivo, ele não consegue ver, ele não consegue perceber, então é um 

aplicador de técnica. Agora pega esse professor que, não, é “assim, assim, assim”, 

e fala para ele “agora a gente vai ter que pensar sobre quem é essa criança, vamos 

ter que escutar a criança para poder iniciar os nossos projetos. (Salete, grupo focal, 

2019) 

Em relação à formação, Lucila diz que foi um diferencial do Programa Ler e Escrever, 

que existia bastante verba, contratação de formadores externos e que existiam escolas que já 

tinham encontrado o seu caminho, com livros didáticos, materiais próprios, mas que a rede é 

muito diversa e a formação e os materiais apoiaram aqueles que ainda não sabiam por onde 

caminhar.  
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É, eu tive a sorte de participar da formação de 2006 a 2010 em uma das DREs, 

como formadora local, e eu acho que um grande diferencial do programa Ler e 

Escrever foi a formação, porque a gente tinha assessores, que faziam a formação 

conosco, nós tínhamos verbas para contratar formadores, que faziam formações 

quinzenais, e a princípio Língua e Matemática, e depois, nos anos posteriores, os 

demais. Então acho que um grande diferencial para qualquer programa, é a 

formação, porque é como você está dizendo, o CP também vem de uma formação 

inicial outra e depois ele tem que lidar com uma diversidade de vários conteúdos, e 

que não dá para passar, não dá para falar “ah, pega o livro didático e caderno de 

apoio”, tem muita coisa, tem muita briga conceitual, inclusive de questões 

financeiras, até anotei aqui, a Rede Municipal, ela é continental, é muito grande. 

Então, às vezes você tem uma escola que é uma potência, só lá com o livrinho 

didático, ou lá com o material produzido pela própria escola, porque a gente sabe 

que tem muita escola que produz os seus próprios materiais, mas você tem uma lá 

não sei onde, que não tinha nada.. (Lucila, depoimento pessoal, 2019) 

 

Lucila retrata que os anos finais do Programa Ler e Escrever se voltaram para o 

Fundamental II e foram produzidos diversos vídeos e materiais, mas que ainda assim eles não 

eram considerados legítimos pelos professores, que diziam que aquelas práticas não tinham 

nada a ver com o que era desenvolvido nas escolas em que atuavam.  

Eu lembrei um pouco dessa coisa da, que eu não sei bem como colocar, mas assim, 

um bairrismo que a gente tem em uma rede, de achar que a escola do vizinho é pior 

do que a minha, e a escola lá do Centro é melhor, e eu acho que a gente viveu isso 

muito fortemente no Fundamental II, porque os vídeos que foram chegando no final 

da implementação do Ler e Escrever potencializavam muito mais as discussões de 

Fundamental II, eles foram filmados nas próprias escolas da rede, e mesmo assim, 

eles não eram considerados legítimos, “a prática daquele professor não tinha nada 

a ver com a minha prática”. Então essa coisa do especialista ter um pouco essa 

visão de que lá é diferente, então isso não conversa comigo, isso dava uma rejeição, 

era muito difícil, os vídeos são excelentes, eu tenho todos até hoje, acho que eles 

modernizam a metodologia que você fala, mas eles não são legitimados dentro da 

própria rede. (Lucila, grupo focal, 2019) 

 

Marília afirma que, para ela, o Programa Ler e Escrever pode ser dividido em duas 

fases, uma primeira muito boa, a fase formativa de conhecimento e aproximação do material, 

e uma segunda fase, que ela considera avaliativa, que foi muito difícil. Sobre essa segunda 

fase trataremos no próximo ponto. Em relação à primeira fase, ela diz que foi um momento 

muito rico, de descoberta, conhecimento e planejamento entre os docentes. 

 

Bom, eu queria falar, de como eu... do tempo em que eu fui coordenadora no 

Fundamental, fui coordenadora tanto do Fund. I, quanto do Fund. II, é uma análise 

que eu fiz de dois momentos do Ler e Escrever, para mim ficou muito claro esses 

dois momentos. O primeiro, esse momento da formação técnica específica, que 

clareou para muitos professores que entravam na rede naquele momento, ou que já 

vinham trabalhando naquele tempo, questões muito pontuais, do tipo como se faz 

um planejamento, que tipo de atividade eu uso agora, que é aquele bendito quadro 

de atividades permanentes, ocasionais, modalidades, então, isso foi muito legal, 

principalmente, eu acredito, eu percebi isso porque eu fiquei nesse momento em 
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uma determinada escola só, e... Para os professores de Ciclo II, então aconteciam 

muitas, na reunião pedagógica, eu sempre deixava um momento para uma oficina 

de planejamento, senta os colegas de Geografia, senta os colegas de História, 

lançavam temas, faziam recorte [...] essa sistematização que o material trouxe, 

ajudou muitíssimo para o seu desenvolvimento como especialista professor [...] 

(Marília, grupo focal, 2019) 

 

Marília relata que os professores especialistas tinham dificuldade em discutir didática 

e esses materiais trouxeram bons motes para a discussão metodológica e o uso de diversas 

linguagens para atingir os alunos. Para ela, esse primeiro momento ampliou a reflexão dos 

professores especialistas sobre o processo de planejamento. 

 

Então nesse ponto, nesse primeiro momento do Ler e Escrever, eu achei muito bom, 

muitos professores do Ciclo II, que tinham resistência em discutir metodologia, 

porque muitos faziam esse paralelo com didática, e havia uma recusa “não quero 

falar de didática”, não, vamos falar de metodologia, como é que você faz o aluno 

acessar esse conhecimento que a gente tem aqui, então na época eu lembro que veio 

à baila essa discussão, o que era a didática, para que serve a didática, e era uma 

coisa que o professor do Ensino Fundamental I está mais próximo, da didática, da 

metodologia, das diversas linguagens para chegar no aluno, então isso eu acho que 

fez crescer muito o olhar do professor do Ciclo II em cima da importância do 

planejamento, planejar suas ações, como planejar, tal, nesse ponto. (Marília, grupo 

focal, 2019) 

 

 

Outro ponto importante ressaltado por Marília, foram as formações voltadas para os 

professores alfabetizadores pensarem em estratégias mais apropriadas para as crianças 

avançarem na leitura e escrita. 

 

O outro ponto importante também, ainda dentro da técnica que o Ler e Escrever 

trouxe, foi para os professores alfabetizadores e os de Ciclo I que vão alfabetizando 

até o 4º, 5º ano, é se aproveitar das falhas no desenvolvimento da criança, o que é 

silábico, o que é pré-silábico, o que é, para ter isso claro, porque uma coisa é eu 

saber o que é isso, outra coisa é eu falar assim “está no silábico, e agora, para 

passar para o silábico alfabético? O que eu faço? Quais são as ações mais 

apropriadas, aquelas que vão trazer respostas”, então, essa técnica, essa 

especificidade, foi muito bom.  (Marília, grupo focal, 2019) 

 

 

Já Maria José aponta que as formações foram muito ricas, mas que envolveram mais 

os professores de Fundamental I do que os professores de Fundamental II. 

 

[...] a formação do Nível II também para as coordenadoras, quem era coordenador 

do Fundamental II, era muito mais objetivo, porque ela era uma formação para 

aquele coordenador de todas as disciplinas, então, quando ele chegava na JEIF, 

que sempre foi um papel muito difícil do coordenador do Fundamental II, ele, né, 

ele poder articular todos os saberes, todos os conhecimentos. [...] O Fundamental 

II, por toda a logística que envolve ele, os 45 minutos, a rebeldia dos meninos, 

(Maria José, grupo focal, 2019) 
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Maíra concorda com as demais participantes de que o Programa teve um papel 

importante no sentido de sistematizar estratégias, sistematizar conceitos, organizar tempo e 

espaço, mas que tinha o contraponto de que era muito prescritivo, de que as pessoas foram se 

acostumando com aquela linha de produção, de alguém vir com a pauta pronta para ser 

aplicada na escola e que na transição de governos, quando trouxeram outras discussões para 

pensar a infância, as pessoas ficaram sem chão. 

Então o Ler e Escrever para mim, na continuidade da minha formação pessoal, ele 

foi funcional no sentido de que a gente já falou aqui da organização, de sistematizar 

coisas, de organizar em tempo e espaço, e no contraponto criando também um 

pouco esse vício de que alguém lá arrumava uma pauta e aí muitas vezes a gente via 

os colegas, acho que eu não era assim, mas eu via sim, muitos colegas falando, 

principalmente na transição para o Mais Educação, essa transição, de dizer assim, 

falar de infâncias, tipo, o que isso me... sabe? Cadê, a pauta? Como assim 

infâncias? Como assim a questão étnico-racial? Então, a gente vinha para umas 

discussões assim que tiravam muito o chão das pessoas que estavam acostumadas 

naquela linha de produção. (Maíra, grupo focal, 2019) 

 

Os processos avaliativos do programa Ler e Escrever foram um ponto de destaque nas 

falas das coordenadoras Marília, Salete, Laisa e Maíra. As coordenadoras disseram que as 

cobranças das sondagens eram frequentes pela DRE, e que isso criava um ambiente opressivo 

e desgastante na escola. Para Marília, ao contrário da primeira fase do programa, que foi um 

momento mais fluido, de descoberta e planejamento, o segundo momento foi de cobrança 

excessiva. 

 
Então chegou, a gente estava conhecendo o material, eu tenho essa lembrança para 

mim, nós estamos conhecendo o material, fazendo essas oficinas nas reuniões 

pedagógicas, para poder ter conhecimento, aí eu acho que o governo entendeu que 

o período de conhecimento já estava muito bom, vamos passar para a cobrança. 

Quando chegou nesse tópico, cobrança, primeiro vieram as minhas planilhas de 

alfabetização, segundo vieram mais planilhas de alfabetização, aí eu até brincava, 

“eu sou a coordenadora do xizinho”, põe o xizinho na planilha. (Marília, grupo 

focal, 2019) 

 

Maíra e Laisa também revelam sentimento parecido ao de Marília, de desconforto em 

relação a essa cobrança sistemática de planilhas e sondagens: 

Na segunda parte, eu concordo com você (aponta para Marília), veio essa questão 

do resultado de política, eu me sentia, às vezes eu falava com as colegas “gente, a 

gente não é mais CP, a gente virou planilhadora”, que era aquela cobrança. A 

professora já me via e falava assim “vou te entregar, estou fazendo, vou te entregar, 

tá? Vou deixar no seu escaninho”, gente do céu... Então era muito angustiante. 

(Maíra, grupo focal, 2019) 



185 

 

 

 

[...] eu me lembro que isso virou mesmo o banco de dados, que você era 

pressionada, a entregar aquela bendita planilha, quantos estão alfabéticos, quantos 

não estão, e isso era uma tortura para a escola. (Laisa, grupo focal, 2019) 

 

Para Marília, o Programa foi perdendo espaço para a formação e acentuando a 

cobrança de resultados e a escola foi se tornando um reduto do Ler e Escrever e as pessoas 

sentiam que precisavam trazer outras reflexões, pois entendia que a educação é muito mais do 

que ler e escrever.  

 
[...] o programa poderia ter sido melhor, se não tivéssemos tantas cobranças. E o 

que aconteceu, em um determinado momento, a escola virou um reduto de Ler e 

Escrever, a escola não oxigenava vida para fora. “Eu preciso ver outras coisas, eu 

preciso discutir com as crianças assuntos diferentes”. Ler e Escrever, a planilha 

está chegando o final do bimestre, você pode ver, sondagem, sondagem. Então você 

tinha uma prática de sala de aula visando uma sondagem, visando um 

preenchimento de planilha. Isso era muito, muito ruim, então, quando você ia para 

uma reunião de DRE, por exemplo, os coordenadores queriam ouvir outros 

assuntos, porque as formadoras que estavam lá também eram técnicas em 

alfabetização, então, era muito isso, vinha muito isso, era bom para a gente 

aprender? Era, mas quando eu estou falando de educação, eu não estou falando de 

ler e escrever. Então aí, eu já passo, eu tenho um contraponto, ler e escrever é uma 

parte da educação, educação não é ler e escrever, então aí começou a empobrecer 

muito. (Marília, grupo focal, 2019) 

 

Mas, segundo ela, havia um grupo de resistência, tanto na escola quanto na DRE e era 

esse grupo que oxigenava as discussões e passou a realizar formações paralelas com outras 

temáticas. 

[...] e o grupo de resistência, tanto na DRE quanto lá dentro da escola, é um grupo 

importantíssimo, porque esse grupo de resistência oxigena. Então, na nossa DRE, 

não sei se a Laisa lembra, mas os supervisores faziam um grupo paralelo, um grupo 

para você debater outros assuntos, debater outras questões, quais são as linguagens 

da juventude hoje em dia, o que é grafismo, que era para você sair um pouco dessa 

redoma do ler e escrever, senão você não respirava. (Marília, grupo focal, 2019) 

 

Marília relata que as discussões focadas na aquisição de leitura e escrita deixavam de 

lado questões importantes, como o território, a cultura local, os debates sobre juventudes e 

muitas vezes os alunos tinham a sua cultura desconsiderada. 

Então o que é que acontecia, ah, o aluno do 7º ano, ele escreve RAP que é uma 

beleza, ele sabe letra de RAP, ele canta letra de RAP, ele coloca assuntos da vida 

dele na letra de RAP, ele é o que? Ele é silábico, ele é pré-silábico, ele é silábico 

alfabético, olha, ele é silábico alfabético, ele escreve muito mal. Ele não vale, a 

cultura dele não vale, então a gente sentiu muito isso, porque dentro da escola tinha 

que ser um lugar de resistência, para você falar assim “não, a educação é mais do 

que ler e escrever”, educação não pode ser um professor de 7º ano que tem dois, 
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três que lê muito mal, escreve muito mal, ele não pode ficar lá só alfabetizando, ele 

tem que falar de mundo para as crianças, ele tem que falar de vida nos conteúdos, 

mesmo que na hora daquela prova, a criança não consiga, o adolescente não 

consiga escrever direitinho a resposta dele na norma culta, mas que ele consiga por 

ali um raciocínio de que ele está acompanhando o mundo dele, está acompanhando 

a realidade, ele pensa sobre aquele, ele tem opiniões sobre aquilo. (Marília, grupo 

focal, 2019) 

 

Salete, que estava em uma das escolas com piores resultados na DRE em que atuava, 

diz que as cobranças para essas unidades foram ainda maiores. Nas visitas, o DOT e a 

supervisão verificavam se as propostas do programa estavam sendo implantadas, entre elas, o 

ambiente alfabetizador: 

 

Nessa época eu estava em uma escola que era ranqueada como uma das cinco 

piores da região, então já tinha aquele chicote que é “tem que avançar”, eu tinha 

reuniões semestrais com o dirigente regional, com a coordenadora de Diped [...]E 

as visitas da Diped, você recebia? Que elas iam com uma planilha “porque isso 

está tão alto, baixa isso 25 cm, cadê o quadro de números?” Tinha que ter o 

ambiente alfabetizador[....] Era um ambiente alfabetizador, mas é porque a minha 

escola, é aquele caso que eu já falei para vocês, 1300 crianças [...] mas eram 

inspeções, não sei se você tinha Marília. As professoras choravam demais. (Salete, 

depoimento pessoal, 2019) 

 

Para Laisa o objetivo principal era mostrar, sistematizar e tentar apresentar resultados 

para as agências internacionais. 

Depois o Ler e Escrever vem, e tenta trazer uma sistematização técnica. Foi 

importante? Foi, mas o objetivo maior lá era o que, a gente também tem que 

contextualizar, precisa vir dinheiro de fora, eu preciso de resultados, então eu vou 

sistematizar para provar que eu estou cumprindo. (Laisa, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Portanto, percebemos que as falas positivas a respeito do programa vieram mais das 

participantes Lucila, Maria José e Carmem, que não apontaram aspectos negativos do 

Programa. As falas positivas referem-se ao fato de haver materiais curriculares para todos os 

componentes; amplo processo formativo especialmente para os professores alfabetizadores e 

as reflexões nos horários coletivos de formação junto aos professores especialistas, que 

ampliavam as discussões para além das disciplinas específicas, trazendo temas como a 

importância das metodologias e da didática no processo de ensino-aprendizagem e no 

planejamento dos professores. 

Marília e Maíra apontaram pontos positivos e negativos, entretanto os últimos se 

sobressaíram. Laisa, Salete e Antonia, apontaram mais pontos negativos do programa, entre as 

questões apresentadas estavam: currículo prescritivo; pautas prontas, que traziam mais a ideia 
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de execução do que de reflexão; não havia discussão de contexto discutindo as premissas e os 

referenciais do programa; excesso de cobranças, planilhas e avaliações, especialmente para 

escolas classificadas com os piores resultados nos índices das avaliações externas; o currículo 

centrado nas discussões sobre as competências de leitura e escrita. 

 

5.5 Apontamentos do grupo sobre o Programa Mais Educação São Paulo 

 

Sobre o Programa Mais Educação, percebemos um número maior de interações das 

participantes Marília, Maíra, Laisa, Salete e Antonia. Houve falas mais pontuais de Maria 

José, Lígia, Carmem e Lucila.  

Em relação a esse programa, Salete relata que o processo de construção do currículo e 

o processo formativo decorrente foram muito interessantes, pois valorizaram os docentes na 

escola. 

 

Então, teve os polos para construção dos materiais e aquelas pessoas que eram dos 

GTs, que eles se sobressaiam muito, que eram os formadores da DRE, falavam 

“aquilo que você falou que foi legal, vem conversar isso com os grupos?”, e ai a 

formação em serviço com os professores, que participavam dessa formação com os 

professores que participaram do GT. Então, a gente como coordenador, é, acabava 

sendo ajudado. Porque aquele professor, professor de História, que ia para uma 

formação lá com outros colegas de história, quando ele voltava, ele me ajudava 

com o coletivo, com o grupo, então ele já vinha com temas, ele falava “Salete, mas 

olha, na JEIF dá para você mostrar esse vídeo?” para fazer alguma coisa nesse 

sentido, então foi valioso nesse sentido. (Salete, depoimento pessoal, 2019) 

 

Além disso, Salete relata que entre as principais diferenças entre os dois programas, 

estava o fato de que um era mais técnico e impositivo e o outro envolvia mais a autoria dos 

docentes. Na sua visão, por terem concepções muito diferentes, o momento de transição entre 

os programas foi “apoteótico”. 

 

[...] mas eu acredito muito que a concepção desses documentos, não só como eles se 

originam, se foi partilhado, ou vindo de cima para baixo, mas um que é mais 

técnico, e o outro que envolvia mais autoria e protagonismo doeu mais. [...] Com o 

Mais Educação eu sinto que os professores tiveram um pouco mais de “ah, então 

agora eu tenho que pensar”[...] Eu, Salete, estava na transição e acho que foi 

apoteótico o sentido de a gente trabalhar com os extremos, porque eu lembro que a 

gente estava em uma formação em 2013, que foi bem na transição, e eles trouxeram 

na formação Epicuro, para a gente poder entender a questão filosófica. Os 

coordenadores, eu tinha um coordenador que ficou tão bravo, ele levantou lá do 

fundo, e ele falava assim: “mas o que que a gente tem que levar para a próxima 

JEIF? A gente quer pauta, isso aí você acha que é material para a gente 

trabalhar?”. Porque veja, o coordenador também estava tão adestrado, já estava 
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tão ali, rigorosamente “ah, então eu saio aqui dessa formação, de dia inteiro, 

ponho embaixo do braço e é isso que eu vou aplicar”. (Salete, grupo focal, 2019)  

 

Para Salete, a principal diferença é que o Mais Educação vem trazer outras reflexões 

para além das questões técnicas de aprendizagem e que essas questões também são 

sinalizadoras de um tipo de qualidade. 

 O Mais Educação, ele vem para atender também gente, não adianta só técnica, eu 

tenho que ter o contexto do mundo [...] a escola é aquele desejo, a gente planta esse 

desejo, esse ambiente gostoso, ou o tempo todo a gente só fica falando, fazendo 

contenção com criança, com professor, quem é que está fugindo 15 minutos da aula, 

o aluno que está pulando o muro. Teve uma época na escola que a gente precisou 

fechar tudo, e tudo com cadeado, porque todo mundo queria fugir da escola, mas 

espera aí, então vamos diminuir as chaves e as grades, e vamos trazer, que 

elementos são esses. Isso tem que ser sinalizador dentro desse processo, essa 

escola, a gente deseja estar na escola. Então, eu acho que foi possível trazer essa 

condução mais humana, e mais diversa do mundo, que eu acho que, contribui para 

a qualidade da vida, das relações e da permanência, e acho que fica amistoso, fica 

mais prazeroso, e isso também é educar, também é qualidade. (Salete, depoimento 

pessoal, 2019) 

 

Na mesma linha, Marília afirma que todos os currículos são de alguma forma 

prescritivos, mas que alguns são mais fechados e outros mais abertos. Na concepção de 

Marília o Mais Educação entraria na segunda forma, mas relembra que viveu o Mais 

Educação já na Educação Infantil, e que, portanto, não vivenciou questões como a 

implementação do SGP. 

Então, é basicamente isso, quando um programa é mais aberto, ele não coloca você 

em quadradinho, passo a passo, siga a seta, ele dá mais trabalho, mas ele traz para 

você primeiro um vigor, porque você precisa correr atrás daquilo e precisa ver o 

que você vai fazer, e, ele te coloca em xeque com a sua formação profissional: 

“espera aí, quais são os meus princípios mesmo? Pelo que que eu estou lutando 

aqui nesse ambiente de trabalho? Como é que eu posso construir com o meu grupo 

princípios que sejam valorizados por todos, concepções que sejam valorizadas por 

todos. Eu ainda vou falar assim, “você vai por um ponto negativo no programa 

Mais Educação?”, eu não vou mais conseguir perceber porque eu estou 

aposentada, mas enquanto eu estava na Educação Infantil, que é outro sistema, na 

Educação Infantil não se usa sistema de gestão pedagógica, SGP, ainda não está 

dentro disso, então a gente tem uma certa liberdade de ação, existe muita liberdade. 

(Marília, depoimento pessoal, 2019) 

 

Marília relata também que tinha uma grande liberdade de construção do PPP, que 

houve ampliação dos temas formativos e que as reuniões e formações na DRE eram bastante 

positivas, no sentido de ajudar a organizar as ações da escola. 
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Então, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, ainda vai ter coisa 

negativa que aparece, acho que no Fundamental tem muita coisa negativa do Mais 

Educação, mas um ponto que eu queria falar é esse, quanto mais liberdade e ajuda 

também, porque acho que a gente precisa de ajuda, então eu sou chamada para a 

DRE para uma reunião, mas eu tenho liberdade, então eu posso até falar aquilo, o 

que está acontecendo na minha escola sem medo de “você está fazendo errado”, eu 

posso falar e posso receber ajuda, e eu acho que a gente cresce muito. (Marília, 

grupo focal, 2019) 

 

Maíra relata os pontos que considera positivos do programa, entre eles: as discussões 

acerca de currículo oculto, pois no programa anterior discutia-se a alfabetização para um 

sujeito homogêneo; com o novo programa começou a se discutir mais sobre com quais 

portadores trabalhar, para quais alunos, em quais contextos. 

[...] Estar indo lá para a região (bairro distante da zona sul), para uma região que 

tem uma trajetória de lutas sociais, e portanto, uma rede de outros fatores 

intervenientes que a gente conta com aliados e parceiros, é a minha leitura. E, eu 

acho que o que o Mais Educação trouxe de muito potencializador, é primeiro esse 

questionamento, se o índice está dando errado, será que o problema não é com a 

forma de obtenção do índice, ou aquilo que está sendo considerado como válido 

para trabalhar dentro.... Então, mudando essa pergunta que a Lucila falou, a 

questão é alfabetização em termos de um conjunto de habilidades, ou o que será que 

está sendo currículo oculto dentro desse processo de alfabetização? Porque a gente 

tinha os contos de fada, por exemplo, falando de uma parlenda, eu acho que o que o 

Mais a Educação trouxe é que tipo de texto você está levando, que tipo de fala, de 

voz, você está propiciando circular na escola? E eu acho que essa é a pergunta 

fundamental. (Maíra, grupo focal, 2019) 

 

Sobre o TCA, Maíra relata que houve um estranhamento inicial dos professores com o 

projeto e um desgaste na coordenação das ações, pois não havia diretrizes muito claras de 

como ele deveria ser trabalhado. Posteriormente, quando os trabalhos começam a ser 

desenvolvidos e trazem o protagonismo dos jovens com temas importantes para este 

segmento, pode-se verificar um vigor para a atuação pedagógica. 

 

(...) a questão do protagonismo, por exemplo, quando chegou o TCA, claro que no 

primeiro ano foi aquele pavor, os alunos vinham atrás de mim, o coordenador, 

“professor não sabe o que é TCA, a senhora vai lá na sala para explicar, né?”, 

porque eles ficaram desesperados”, porque também a fala foi “tipo um TCC”, 

então aquela coisa. Mas, por outro lado, é, eu acho que esse protagonismo, quando 

isso foi encaixado dentro de uma lógica que era de discutir projetos, e, 

principalmente, promover essa escuta, eu vejo hoje, apesar de estarmos em uma 

política, eu estou fora da EMEF, até queria saber melhor como está, mas eu ouvi 

dos colegas da escola onde eu estava até o ano retrasado, que os TCAs do ano 

passado foram fantásticos, então falei “uh que bom que tinham 6 salas de 9º ano e 

conseguiram dar conta de TCA!”, falando muito da violência contra a mulher, 

muito de culturas negras, muito, e eu acho que uma escola que está discutindo isso, 
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suicídio, então são coisas que estavam naquele universo. Que talvez explicassem 

essa falta de adesão à leitura e à escrita, porque não eram tratados, era uma coisa 

que se desse eu tratava, e elas viraram o centro. (Maíra, grupo focal, 2019) 

 

Laisa afirma a importância dos Trabalhos Colaborativos de Autoria e como eles 

ajudaram a ampliar o olhar sobre os territórios onde as escolas estão inseridas e como 

docentes também aprenderam muito com os estudantes.  

Então eu tive uma experiência muito prazerosa no fundão, eu trabalhava com uma 

coordenadora muito competente que coordenava os TCAs e nós havíamos 

participado de um processo dentro do território, que foi o processo de planejamento 

e implantação de um parque e os TCAs ao longo da gestão do Haddad eles eram 

organizados, a partir, em muitas escolas né, algumas escolas do entorno, a partir 

dos fenômenos existentes ali, de uma realidade que era discutida por várias escolas, 

e as apresentações aconteciam nas escolas. Então foi um aprendizado, as crianças 

têm muito a nos ensinar, eles são muito capazes [...] (Laisa, grupo focal, 2019) 

Maíra também considera que o olhar para o território foi fundamental para pensar as 

práticas pedagógicas e o currículo: 

Quando eu fui em 2013 para a EMEF lá no Jardim Ângela, a gente, em uma 

pesquisa básica que tinha saído, que foi na época do Ação Educativa, o território do 

Jardim Ângela, a população de São Paulo é 34% negra, e o Jardim Ângela é 66%, 

então, poxa, de fato, quer dizer, que texto e que imagem que eu estou passando? O 

que está lá na parede da escola? Como eu estou tratando isso? Como que eu estou 

tratando sendo que no primeiro dia que eu fui para a escola, eu vi um menino ser 

assassinado na minha frente? E eu estava indo para a escola, nem conhecia o 

caminho, e aí procurei nas notícias quem era esse menino, o que tinha acontecido, 

não saiu nada. Eu estou chegando nesse território, eu preciso falar disso, e eu acho 

que esse viés do Mais Educação ele teve, e acho que a gente também não joga fora, 

assim como a questão de território, que veio junto [...] (Maíra, depoimento pessoal, 

2019) 

 

Lucila pondera que toda ideia é uma produção governamental e que o TCA é mais 

uma delas. Que para poder produzir o TCA o aluno também precisava ler, escrever, extrapolar 

e inferir, o que faz com que, na sua visão, a política anterior também fosse importante.   

Quando vem a questão do Mais Educação, aí muda-se essa questão dos ciclos, de 

três em três, aí amplia para a questão do TCA, do ciclo autoral, mas que também é 

uma ideia, que você pega, implanta, ou seja, tem gente no 9º ano fazendo TCA, e aí, 

ele sabe ler e escrever, e extrapolar e inferir? E aí passam-se alguns anos e a gente 

também para de discutir isso, essa metáfora de consertar o pneu em cima do carro, 

mas eu acho que a rede tem ganhos, a gente não deixa de fazer aquilo que a gente 

acredita, então, nos meus últimos anos na EMEF,  a gente trabalhou com a educação 

integral, no 1º ano, e aí vieram as discussões dos territórios, isso não sai mais da 

gente, de entender o que foi a sua falha inicial, de entender que lugar que eu estou, 

quais são as potências desse lugar, onde que eu vou, né. Acho que é meio que tático 

isso da Rede Municipal, mas a gente sobrevive (risos). (Lucila, grupo focal, 2019) 
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Em relação ao Programa Mais Educação São Paulo, Salete destaca também as ações 

voltadas para o Currículo Integrador, que pensava a transição entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental e também as infâncias dentro do Ensino Fundamental, o que possibilitou 

ação articulada entre as escolas de um mesmo território. 

 

.E uma coisa que o currículo integrador veio também e que depois eu falava 

“Salete, como é que você deixou passar isso?”. Porque, quando a criança ia do 

antigo 4º ano para o 5º ano, era vida nova, né gente. A gente falava para o menino 

assim “vai ter que acostumar”. Você tinha uma professora, 4ª série, 5ª série, ou 5º 

ano, 6º ano, ele tinha que se adaptar. Então falava assim, é a vida, é a realidade, a 

gente estava no mesmo espaço físico, mas parece que, não sei, que anomalia que me 

deu nos meus olhos, que a gente não conseguia ver a criança, a gente só via o 

sistema. E a gente estava no mesmo espaço físico, mas o Fund. I não conversava 

direito com o Fundamental II, e aí o currículo integrador acho que me dá a luz para 

essas cisões que acontecem que a gente não percebe, e que aí a Antonia coloca 

muito bem, então, espera aí, o que o CEI faz? Então a criança que sai do CEI e vai 

para o EMEI, ela já existe. [...] Eu acho que o Mais Educação, ele permite que a 

gente cutuque essas invisibilidades das infâncias [...] Mas, então é isso, romper com 

essas cisões, que eu acho que o Mais Educação dá luz com algo, com uma tarefa 

que o cotidiano não conseguiu perceber muito bem, e aí os materiais, sentar com os 

parceiros... Eu era perto de uma EMEI, a gente convidava a EMEI, a EMEF foi 

fazer roda de leitura na EMEI, e as crianças amavam, porque as crianças olhavam 

e falavam assim: “o parque mudou, aqui não tinha esse parque”, “a minha 

professora!”, então revisitar essas histórias, o Mais Educação foi permitindo isso. 

(Salete, depoimento pessoal, 2019) 

 

Antonia, que já estavam na Educação Infantil em parte do Programa Mais Educação, 

também traz relatos dessa experiência de integração das escolas no território. 

 [...] uma das coisas mais legais que eu achava, assim, era que nas reuniões eu 

tinha esse encontro, porque como era essa coisa do território, estavam lá presente 

creches, EMEIs, e Ensino Fundamental, e eram muito bacanas as discussões, boas, 

as coisas que aconteciam. [...] Então, eu queria dizer que essa questão, essa troca 

dos níveis de ensino ali presente, queria falar da questão do protagonismo, da 

criança e do adolescente, a recuperação dos grêmios estudantis, que eu acho que 

foi uma coisa, assim, maravilhosa, e eu estou dizendo isso como coordenadora de 

Educação Infantil, porque a gente ia conhecer esses projetos que estavam 

acontecendo e a gente tinha essa discussão muito presente nas reuniões com a 

supervisão. Eu achava muito interessante, e até dos próprios coordenadores 

conhecerem um pouco do trabalho da Educação Infantil, porque as reuniões 

aconteciam nas próprias escolas, no próprio território, então não éramos assim 

chamados para a DRE, para o escritório, mas a gente tinha aquela coisa local, 

então eu conheci creches com trabalhos maravilhosos, e mesmo de colegas de 

Educação Infantil, que eram próximas e de Ensino Fundamental. (Antonia, 

depoimento pessoal, 2019) 
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Outro ponto positivo retratado por Maíra e por Salete foi o protagonismo dos 

professores e a sua participação como formadores nas Diretorias Regionais de Educação, o 

que levou a uma valorização do trabalho desses professores e o reconhecimento de muitas 

práticas pedagógicas que eram desenvolvidas nas unidades escolares.  

Então, e eu acho que o protagonismo dos professores, quando eu vi colegas muito 

bons que eu tinha, pessoas que passaram por mim, eu era coordenadora e eram 

meus professores, sendo chamados para dar formação, isso me encheu de alegria, 

porque eu falei “putz, que bom que a Fernanda está indo lá falar”, que é uma 

professora pesquisadora, que bom que Cleide está indo, que bom que a Carla, está 

podendo falar de uma pesquisa que ela faz sobre culturas, na Educação Física. [...] 

então eu acho que esse protagonismo do professor que tem um fundamento, que 

busca, formação, e tudo mais, acho que foi fundamental. (Maíra, depoimento 

pessoal, 2019) 

[...] Quando esses professores vão e fazem essas formações com outros da área, e 

falam “eu sou da Arte, eu estou tentando isso, eu estou tentando aquilo”, para o 

próprio colega, isso caiu muito no gosto, eu acho que para nós, coordenadores, 

ficou aquela sensação de dívida paga com aqueles professores que são muito 

dedicados, que buscam formação fora, e que às vezes a gente reconhece, eu acho 

que nós reconhecemos, mas que ele, ali naquele coletivo, ele não consegue mais, ele 

pegou um gás, e gosto, então acompanhei professores que sistematizaram formação 

acadêmica depois disso, se viram muito reconhecidos, e os colegas também fazem 

parte validando, “mas o que é que você vai fazer lá?”.  Então aquilo que ele já 

fazia e parece que não era interessante, e porque foi validado fora, e aí os outros da 

casa também querendo conhecer mais, beber da fonte. (Salete, grupo focal, 2019) 

 

As formações passaram a apresentar novas temáticas, entre elas a problematização da 

importância da descolonização do currículo. Maíra relata que para muitos educadores, essa 

mudança de paradigma foi um choque e encarada como um confronto.   

E na DRE, muito forte a questão da descolonização do currículo, que causou dores, 

sem dúvidas. Eu como CP fui formada pela equipe do Ler e Escrever, eu senti muito 

essa dor, a Lucila sabe do que eu estou falando, de quando substituiu a equipe de 

Diped da DRE, enfim, e de repente um confronto, tipo ó, não serve mais aquilo lá, 

eu acho que teve, enfim, um confronto, mas de fato é importante olhar para aquele 

território. (Maíra, depoimento pessoal, 2019) 

 

Em relação à avaliação negativa do Programa Mais Educação São Paulo, sobressaiu 

essencialmente a questão da ampliação da reprovação. Esse aspecto foi citado por Maíra e 

Carmem. Para Maíra, a forma como a política pública foi apresentada e a questão da 

reprovação, tratou-se de uma estratégia de marketing eleitoral. 

 

Um ponto que eu achei negativo da implantação do Mais Educação, é que, de 

verdade, eu me lembro, a gente estava na discussão do Congresso... da Conferência 

Nacional de Educação, da CONAE, e, de manhã, eu estava indo, inclusive porque 

eu era delegada pela minha escola para participar da CONAE, e apareceu no 
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SPTV, que é o porta-voz muitas vezes das coisas que chegam para nós, apareceu 

uma entrevista com o Fernando Haddad dizendo que agora vai voltar a retenção no 

ciclo autoral. Foi isso, foi com esta abertura que eu soube do Mais Educação São 

Paulo. Eu me senti muito mal com isso, como coordenadora pedagógica, não 

porque não houvesse discussões, claro que seria lançado uma proposta de política 

pública, a gente sabia disso, óbvio, mas a forma como foi feita. Aí eu atribuo um 

pouco a vaidade de quem estava no poder, de quem estava assessorando, essa ideia 

da falta de diálogo a gente sabe que foi isso em 2013, 2014 nessa esfera, não estou 

falando na DRE, estou falando na SME.[...] Então, esse é um ponto negativo que é 

preciso sim falar, porque eu acho que isso queimou muito o filme de quem estava 

empenhado em trazer as coisas que o Mais Educação possibilitou. (Maira, 

depoimento pessoal, 2019) 

Então, eu quero endossar a fala da Maíra, acho que é isso mesmo, mas eu percebo 

que em 2013, quando chega o Mais Educação, ele nos faz pensar e ele abre muitas 

possibilidades, projetos.... E os professores, pelo menos na minha realidade na 

época lá no Capão Redondo acolhem de uma maneira, “porque agora volta a 

reprovação, porque agora a gente vai resolver, agora acabou a progressão 

continuada”, não é? As nossas contradições. ]...] Foi campanha e eu percebo isso. 

Depois que você para pra pensar, se apropriar, como ela disse ali, não vai resolver, 

não é a retenção, muito pelo contrário, ela tem que ser muito bem pensada, muito 

bem pautada, se você vai reprovar aquele aluno, os por quês, o que você vai fazer 

por ele para que ele faça novamente aquele ano, aquele ciclo, enfim. Justificar a 

sua retenção, e que seja com e pelo o aluno, é por ele, ele precisa daquela 

oportunidade, que vai dar certo para ele por esses motivos. E aí foi um pouco 

traumático as pessoas entenderem isso no processo. (Carmem, depoimento pessoal, 

2019) 

Uma outra questão pontuada, sobre a reorganização dos ciclos no Mais Educação, foi 

a falta de clareza para o ciclo Interdisciplinar: 

Mas eu quero falar sobre o Mais Educação, mais especificamente sobre os ciclos, o 

que eu vivi e percebo, aí não sei vocês, mas aí alguém pode falar. Os ciclos foram 

muito importantes, mas eles estão, assim, na minha prática, eles foram muito, teve 

muita clareza. O ciclo de alfabetização precisa desse resultado agora, até o 3º, até o 

2º, é isso. O ciclo autoral, ele vai culminar lá no TCA, vamos fazer isso, vamos ter o 

projeto, e tal, o interdisciplinar, ele ficou perdido ali no meio, minha gente, “ah, 

mas tem o Fund. I no 6º ano”, e o que esse Fund. I vai... Então a gente vê que ainda, 

já mudou de novo, mas a gente vê que ainda, esse ciclo ainda estava no processo de 

desenvolvimento, de apropriação, que ainda estava se constituindo e agora está 

mudando de novo, então, não sei muito como isso vai ficar. Mas foi importante, 

porque fez a gente pensar, foi positivo e negativo, como a Maíra já falou muito bem. 

(Carmem, grupo focal, 2019) 

Ainda sobre a reorganização dos ciclos e a fata de clareza para o Ciclo Interdisciplinar, 

Laisa faz a seguinte inferência: 

No ciclo interdisciplinar, você tem a idade de transição das crianças, você tem a 

mudança do ciclo I para o ciclo II, então nós pegamos tudo isso dentro deste 

período, e ainda tem aquela coisa, que, apesar dos ciclos, a mentalidade é de 

seriação, então, você faz o conselho por série, então não vê o processo, você vê só o 

ano, como ele se desenvolveu naquele período. E aí vem as contradições, as do ciclo 

II, que já foram pontuadas aqui, as dificuldades de um projeto interdisciplinar, isso 

só vai ficar um pouco mais claro lá no ciclo autoral, porque tem que ter o TCA, 

então essa discussão começa a ter um pouco mais de sentido. [...] Então, voltando 
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ao ciclo interdisciplinar, eu acho que a dificuldade maior é essa daí, porque demora 

um tempo para os processos serem elaborados, para a gente entender, nosso tempo 

é um, o do processo é outro. (Laisa, grupo focal, 2019) 

 

5.6 Contextos da prática: elementos apresentados pelo grupo focal 

Encerrando este capítulo, o Quadro 16, apresentado a seguir, traz elementos das falas 

que mostram a atuação do coordenador pedagógico na interpretação das políticas, as 

dimensões contextuais da atuação da política e elementos que permitem a descrição e 

comparação dos Programas Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo, em relação ao 

contexto da prática. 

 

Quadro 16. Contextos da Prática: elementos apresentados pelo grupo focal 

O coordenador 

pedagógico e a 

Interpretação 

das políticas 

Ele vai pegar aquela política pública que chega na escola e está sendo ventilada, e ele vai 

olhar para aquilo com possibilidades e dificuldades [...] ele vai olhar aquilo, analisar, e 

analisar com a sua qualidade, a sua região, o seu grupo, então acho que ele é fundamental 

(Marília) 

 

O coordenador é o articulador, ela usou essa palavra, e acho que isso é o que define muito 

bem, e ele articula todas as coisas: a formação, a política, a identidade, a realidade 

(Carmem) 

 

A educação, ela é feita de relações humanas, e é no coletivo que as coisas acontecem, não é 

no individual e o nosso trabalho como coordenador pedagógico, ele é de estar, sabe assim, 

organizando e articulando esse coletivo, porque não se faz educação sozinho, não dá, não 

dá para fazer (Antonia) 

 

Acho que a gente tem um papel muito importante como produtor do conhecimento, 

condutor, facilitador da produção de conhecimento daquela comunidade sobre si, e a gente 

conhece muito. (Maíra) 

 

Então a gente sempre coloca para as colegas que, assim, os planos que chegam em geral, 

eles são diretrizes, roteiros, eles cobram resultados e as crianças têm que aprender, mas 

eles são roteiros (Lígia) 
Contextos 

situados 

História da instituição, reputação da unidade escolar, localização nos índices, escolas 

consideradas de sucesso e de fracasso escolar. 

Culturas 

profissionais 

Perfil da gestão, relações de poder disputadas entre a equipe gestora e demais profissionais, 

história de vida, concepções, crenças, valores, posicionamento político, tempo de magistério, 

dinâmica de participação e formação na unidade escolar.  
Contextos 

materiais 

Escolas mais centrais ou mais periféricas, rede de transportes, processos de ingresso e 

remoção de professores, equipe permanente ou rotativa, número de salas, turnos e alunos por 

sala, número de coordenadoras pedagógicas, escolas com estrutura mais nova ou mais 

antiga, , tempos e espaços escolares que condicionam a um formato de escola, espaços 

oferecidos, equipamentos, materiais. 
Contextos 

externos 

Alterações constantes da política educacional, formação e participação por representação, 

cobranças excessivas de planilhas e resultados, ou maior suporte para as ações educacionais.  

 Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Ler e Escrever - Produção de Referencial para docentes e 

alunos 

- Formações, sobretudo para 

alfabetizadoras/es 

- Checagem constante do que era feito na 

escola – excesso de planilhas, sondagens, 

avaliações externas 

- Faltou discussão de contextos dos 
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- Formadores externos 

- 1ª Fase do programa trouxe descobertas, 

partilhas,  

- Discussão metodológica e uso das 

diferentes linguagens 

- Sistematizou estratégias, conceitos, 

organização do tempo e do espaço 

 

referenciais norteadores, foco na técnica, 

pouca reflexão sobre as concepções 

- Pouca participação dos professores na 

construção do material 

- Currículo mais prescritivo 

- Formações envolveram mais o 

Fundamental I e menos o Fundamental II 

- Foco na leitura e escrita e falta de discutir 

outras dimensões do currículo 
Mais 

Educação São 

Paulo 

- Valorização dos docentes nos processos 

formativos 

- Maior reflexão sobre as concepções 

adotadas 

- Discussões curriculares abrangentes para 

além da leitura e escrita: território, currículo 

oculto, descolonização do currículo 

- Programa mais aberto, menos prescritivo 

- TCA e protagonismo dos jovens 

- Currículo integrador das infâncias 

- Ampliação das possibilidades de 

reprovação dentro do ciclo 

- Aumento do número de alunos retidos 

- Falta de clareza sobre o ciclo 

interdisciplinar. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir uma pesquisa terminamos um percurso, abrindo as portas para novas 

indagações, que iniciam um novo ciclo. Assim, temos a certeza de que trazemos aqui 

considerações transitórias e que serão confrontadas por novas pesquisas, diferentes análises e 

abordagens do mesmo objeto de estudo. Mas, sabendo que cada nova investigação contribui 

para a ampliação da compreensão dos fenômenos. 

Como já afirmado na introdução, atuo na educação pública há 18 anos, tendo 

transitado pelos mais diferentes cargos (professora eventual na rede estadual, professora 

adjunta, titular, coordenadora pedagógica, diretora de escola e atualmente supervisora escolar 

efetiva na rede municipal de São Paulo), atravessado diferentes gestões, programas e projetos, 

portanto, os resultados dessa investigação ajudam a desvelar e refletir sobre aspectos que 

perpassaram a minha trajetória profissional e a de milhares de educadores que atuaram na 

rede municipal nesse período.  

A pesquisa teve como objetivo principal investigar a política educacional desenvolvida 

na Prefeitura de São Paulo entre 2005-2016, realizando um estudo comparativo entre os 

Programas Ler e Escrever (2005-2012), na gestão dos prefeitos José Serra e Gilberto Kassab e 

Mais Educação São Paulo (2013-2016), na gestão do prefeito Fernando Haddad, analisando 

os contextos de influência, produção de texto e da prática, buscando semelhanças, diferenças, 

continuidades e descontinuidades entre os programas analisados, a fim de melhor 

compreender esse período da política educacional paulistana. 

Como objetivos secundários, com base na leitura dos referenciais teóricos de Ball 

(BOWE; BALL; GOLD, 2007; BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016), e da proposta 

apresentada por Mainardes (2006), procuramos: compreender os contextos de influência e 

tendências presentes nos programas investigados; identificar e problematizar os princípios e 

estratégias utilizados na elaboração dos textos legais e materiais curriculares dos Programas 

mencionados; identificar os discursos dominantes nos textos selecionados; identificar 

processos de tradução e interpretação a partir da atuação no contexto da prática. 

Com esse intuito realizamos análise documental de decretos e portarias que 

introduziram os programas, documentos curriculares produzidos nos dois períodos utilizando 

os referenciais de Marin (2001) e Giovanni (1998;1999) para organização dos dados; 

entrevistas semiestruturadas com três ex-integrantes do departamento pedagógico da SME-SP 

e duas ex-integrantes do departamento pedagógico das DREs, em ambos os casos contamos 
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com representantes das duas gestões governamentais e a formação de um grupo focal, 

formado por nove coordenadoras pedagógicas, que exerceram a função entre 2005 e 2016. A 

formulação do grupo, a escolha dos participantes e o processo de análise foram orientados por 

Gatti (2005). 

Inicialmente, levantando dados de pesquisa bibliográfica sobre o campo da política 

educacional, pudemos compreender que esse é um campo em ascendência e consolidação, que 

enfrenta dificuldades no financiamento das pesquisas de pós-graduação, como toda a área da 

Educação, além de uma fragmentação das ações do poder público e a existência de 

desigualdades regionais, que vão sendo enfrentadas por inciativas de ações coletivas entre 

instituições de pós-graduação. Percebemos também que os referenciais teórico-metodológicos 

desenvolvidos por Stephen Ball e colaboradores, em relação ao ciclo de políticas e a teoria da 

atuação, continuam sendo vistos como referenciais potentes para a análise da política 

educacional. Esse referencial nos auxiliou na elaboração das questões de pesquisa, dos 

instrumentos para a coleta de dados e também a organização da análise dos mesmos. 

Em relação a Rede Municipal de Educação, verificamos que é uma rede recente do 

ponto de vista histórico, contando apenas com 65 nos de atuação no Ensino Fundamental 

(1956-2021). Percebemos que em relação as questões estruturais, foi recorrente na história da 

Rede Municipal o uso de ações emergenciais para atender a demanda escolar (barracões de 

madeira, turnos reduzidos, escolas de latinha), ações que se perpetuaram por décadas e que de 

certa forma ainda existem (aluguéis de prédios para adequação de escolas). Pudemos verificar 

também que a alternância de poder e a orientação política e ideológica, mais conservadora ou 

mais progressista, foi uma constante após o período de redemocratização e que essas rupturas 

também estiveram presentes do ponto de vista curricular. 

Sobre os Programas analisados, Ler e Escrever e Mais Educação São Paulo, em 

relação ao contexto de influência, percebemos que após 2005 se intensificou no município a 

adoção de medidas de caráter neoliberal, influenciadas pelas recomendações dos organismos 

multilaterais, a partir de consensos que foram sendo estabelecidos por diversos movimentos 

internacionais como: a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, 

na Tailândia; a reunião de avaliação em Dakar, nos anos 2000; os lemas abordados nos 

documentos da Cepal, também na década de 1990 e a produção de documentos pela Unesco, 

delineando a educação para o século XXI e as prioridades e estratégias definidas pelo Banco 

Mundial.   
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O governo federal brasileiro, na década de 1990, na gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, tendo como ministro Paulo Renato de Souza, aproximou-se dessas recomendações, 

sendo possível perceber convergências entre as recomendações e os programas 

implementados nos eixos de gestão, financiamento, currículo, avaliação e formação de 

professores. Para além da educação houve uma reestruturação da administração publica, 

apoiando-se nas ideias promovidas pela chamada Nova Gestão Pública (NGP), alterando os 

paradigmas até então adotados pela administração, trazendo referenciais da economia privada. 

As alterações promovidas nas formas de financiamento, gestão e avaliação da 

educação básica, tiveram amplo impacto na organização da educação nacional e, depois de 

instaladas, permaneceram, ainda que com rupturas. A bibliografia consultada apresenta que 

mesmo governos considerados progressistas, como o do Partido dos Trabalhadores, se por um 

lado estabeleceram pautas próprias, oriundas de reivindicações de movimentos populares e de 

amplos espectros da sociedade, também, paradoxalmente, se submeteram às imposições já 

enunciadas.  

No Estado de São Paulo, apesar das divergências e projetos individuais dos 

governadores, verificamos a permanência de um mesmo partido político, o PSDB e a 

manutenção de políticas públicas assentadas na visão neoliberal. Pelos dados alcançados, 

inferimos que o programa Ler e Escrever foi fortemente influenciado pelos programas 

federais realizados durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o 

que pudemos perceber pela participação de servidores que trabalharam no Ministério da 

Educação, desenvolvendo os PCNs e os programas de alfabetização, e posteriormente, na 

Secretaria Municipal de Educação, na organização dos materiais curriculares e ações 

formativas.  

O Programa teve ações voltadas para a avaliação externa, com a ampliação dos 

instrumentos de avaliação e a criação da Prova São Paulo e a prova da Cidade e a formação 

do Núcleo de Avaliação; desenvolvimento de um currículo com o foco na aquisição de leitura 

e escrita, com um caráter fortemente prescritivo; formação tendo o coordenador pedagógico 

como multiplicador, com ênfase na organização (e controle) do trabalho pedagógico e a 

responsabilização da equipe gestora na participação da política e na obtenção dos resultados. 

Para justificar a adoção do Programa Ler e Escrever, no município de São Paulo, a 

gestão alegou o quadro de fracasso escolar, sem detalhar a metodologia empregada na 

pesquisa que levou a essa conclusão e como esses dados foram alcançados. Não colocou em 
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discussão outras rotas possíveis para pensar a política pública, mas, definiu um programa, 

com a elaboração de técnicos que já vinham de experiências nas gestões federal e estadual. 

O Programa Mais Educação São Paulo, também recebeu influências do governo 

federal, tendo como prefeito o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e pessoas que 

participaram da Secretaria de Educação Básica do Governo Federal, com uma forte 

participação de educadores que formaram quadros de gestões petistas anteriores da cidade de 

São Paulo.  

A proposta apresentada revelou ambiguidades e contradições. Por um lado, era 

referenciada pelo conceito de qualidade social da educação, que se contrapõe ao conceito de 

qualidade produtiva, referendado pelo Banco Muncial, e ampliou a discussão curricular para 

além dos processos de leitura e escrita, trazendo temas como a educação integral, a questão 

étnico-racial, a integração das infâncias, os territórios educativos, um currículo com maior 

protagonismo de jovens e adolescentes, a gestão democrática e participativa, a descolonização 

do currículo. Mas por outro lado, acabou mantendo o IDEB como o principal referencial de 

qualidade ao não apresentar outros índices para mensurar os avanços na qualidade social, 

ampliou as possibilidades de reprovação, o que fez aumentar os índices de retenção, se 

contrapondo a princípios progressistas; instituiu o SGP que ampliou o controle da gestão 

sobre a sala de aula.  

Apresentou conflitos internos em relação à condução da política, com concepções 

contrastantes em relação à participação dos educadores na elaboração dos programas. 

Estabeleceu uma política de alianças que levou à secretaria quadros não originários da 

esquerda, sendo alvo de duras críticas. O processo apresentou-se ambíguo e conflituoso, 

expressando interesses divergentes dos diversos atores na condução da política educacional. 

Em relação ao contexo de produção de texto, pudemos verificar que as estratégias 

utilizadas na elaboração dos textos legais e materiais curriculares, ocorreram de formas 

diversas nos dois programas. 

No Programa Ler e Escrever verificamos a ausência de uma consulta pública no 

momento de implantação, o número de professores do grupo de referência que elaborou os 

materiais curriculares também foi reduzido, considerando uma rede como a do município de 

São Paulo. Os dados demonstram que a participação dos grupos de referência e a construção 

dos currículos tinham uma perspectiva mais vertical, tendo a Universidade como lócus da 

produção do saber. Os textos dos materiais produzidos tinham um caráter muitas vezes 

prescritivo, com orientações de como o professor deveria agir, mais voltados para as técnicas 
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e menos para a discussão e reflexão dos referenciais teóricos e das concepções de 

alfabetização adotadas, tendo o foco na aquisição/aprimoração da leitura e escrita. Sobre os 

discursos predominantes expressos verificamos que no Ler e Escrever havia uma acentuação 

do conceito de fracasso escolar como justificativa para adoção de um programa focado no 

desenvolvimento da competência leitora e escritora, com foco em técnicas de aprendizagem e 

na ampliação da avaliação externa (essa última criticada inclusive pelos servidores que 

participaram da gestão, pelo excesso e interferência no cotidiano escolar). 

Outras críticas que aparecem de forma geral ao programa são falta de uma participação 

mais ativa dos profissionais na formulação dos currículos; uma formação focada na atuação 

dos CPs ou de poucos professores que atuavam como multiplicadores e pouco dialógica, sem 

se abrir para a discussão de outros referenciais e concepções e a falta de discussão de outros 

modelos teóricos que também procuravam refletir sobre o processo de aquisição da escrita.  

No Programa Mais Educação São Paulo, verificamos a realização de uma consulta 

pública antes da apresentação definitiva do Programa, a participação de um número mais 

expressivo de professores na construção curricular e nos processos formativos. Na escrita dos 

materiais realizados pela SME, para os Ciclos Autoral e Interdisciplinar, a participação da 

assessoria foi mais colaborativa e os formadores-parceiros tiveram uma participação mais 

efetiva. Os textos curriculares se apresentaram como mais escrevíveis, abrindo-se para 

interferências dos leitores. O Mais Educação traz a questão da qualidade social da educação, 

dos direitos de aprendizagem, da avaliação para a aprendizagem, da autoria e 

interdisciplinaridade, tem materiais mais diversificados tratando das questões étnico-raciais, 

direitos humanos, a reorganização dos ciclos no ensino fundamental, as discussões sobre a 

descolonização do currículo, a introdução dos trabalhos colaborativo de autoria, a ampliação 

dos profissionais nos momentos formativos. Os problemas e contradições mais citados são a 

manutenção da avaliação externa, sem apresentar outros índices de qualidade social, a 

implementação do SGP, o aumento dos índices de retenção, além de permanecerem 

problemas físicos e estruturais das escolas e da organização da jornada dos professores, o que 

não permitiram uma consolidação das práticas interdisciplinares.  

Entretanto, percebemos que ainda são poucas e pontuais as pesquisas sobre o 

Programa Mais Educação São Paulo, sendo necessárias outras investigações para 

complementar o conhecimento sobre as alterações provocadas pelo Programa em todos os 

âmbitos. 
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Confirma-se a hipótese de que a atuação dos profissionais no contexto da prática é 

mediada por sua história de vida, seus saberes e experiências e os contextos situados, 

materiais e também os externos à unidade educacional e que os coordenadores pedagógicos 

têm um papel muito importante na interpretação das políticas no contexto da prática; 

limitados pelo discurso da política oficial. As coordenadoras consideram-se majoritariamente 

como articuladoras entre a política oficial e a história da instituição e não meras reprodutoras. 

O que vai ao encontro da defesa de Ball, Maguire e Braun (2016) sobre os limites do conceito 

de implementação de políticas e a importância de considerar os processos de atuação das 

políticas nos estudos sobre política educacional. 

Sobre os contextos situados apareceram elementos como a história da instituição e 

suas formas de organização, a sua reputação e localização nos índices de avaliação. Sobre as 

culturas profissionais apareceram as dificuldades e as disputas estabelecidas entre os 

profissionais da unidade escolar, além das diferentes concepções, valores, histórias, crenças e 

tempo de magistério.  Sobre os contextos materiais apareceram informações sobre as 

condições da escola como número de alunos por sala, tempos e espaços escolares, processos 

de ingresso e remoção dos professores, equipamentos, estrutura física e materiais. Sobre os 

contextos externos, as coordenadoras mencionaram o “desgaste pedagógico” dos professores 

e que elas também são afetadas pelas constantes alterações nas políticas educacionais. Que 

podem haver gestões com maior cobrança de dados e resultados ou gestões que auxiliam no 

emprego de estratégias para a integração das escolas no Território. 

Verificamos que a avaliação das coordenadoras sobre os programas não foi sempre 

convergente, havendo maiores indícios de resistência ou participação, quanto mais as políticas 

se colocaram próximas ou distantes dos seus próprios valores e concepções. Entre os aspectos 

positivos do Programa Ler e Escrever foram citadas pelas participantes a formação e a 

sistematização de estratégias e organização do tempo e espaço, o uso das diferentes 

linguagens. Entre os aspectos negativos foram citados: checagem constante do que era 

realizado pela escola, o excesso de planilhas, sondagens e avaliações externas, a falta de 

discussão de contexto dos referenciais e concepções, pouca participação dos professores na 

elaboração do material e o fato de ser um currículo mais prescritivo. Em relação ao Programa 

Mais Educação os pontos positivos citados foram: a valorização dos docentes nos processos 

formativos; a maior reflexão sobre as concepções adotadas, as discussões curriculares 

abrangentes para além da leitura e escrita, programa menos prescritivo, a autonomia e 
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protoganismo dos jovens e a integração das infâncias. Entre as críticas foram mencionadas: o 

aumento da reprovação; a falta de clareza sobre o ciclo interdisciplinar. 

Finalmente, cabe salientar ainda que os resultados também confirmam a hipótese de 

que as principais diferenças entre os programas podem ser identificadas no contexto de 

produção de texto. Verificamos uma participação mais ampla dos profissionais na elaboração 

dos materiais curriculares no Programa Mais Educação; formação ampliada para o conjunto 

dos docentes, foco no conceito de qualidade social da educação e ampliação das temáticas 

curriculares. No Programa Ler e Escrever verificamos uma menor participação dos docentes 

na organização dos materiais curriculares, processos formativos com ênfase no coordenador 

pedagógico como multiplicador e o foco na aquisição de competências e habilidades de leitura 

e escrita.  

No processo de atuação, percebemos o que foi chamado, pelas entrevistadas, de 

programas “mais abertos” (Mais Educação São Paulo), com maior abertura para 

interpretações e recontextualizações dos grupos, e programas “mais fechados” (Ler e 

Escrever) que impõem uma série de limites pelas estratégias que empregam. 

Apesar das diferenças apresentadas e das descontinuidades nos programas, constata-se 

que a partir da criação do Núcleo de Avaliação e da implementação da Prova São Paulo, o 

tema da avaliação externa continuou ocupando um espaço relevante na cidade de São Paulo, 

assim como o tema da qualidade da educação continuou tendo como principal referencial os 

resultados do IDEB (não apenas na cidade, mas também no país); verificamos um enfoque 

maior das políticas nas questões curriculares e não estruturais, embora o Plano Municipal de 

Educação traga diversas metas norteadoras para o município; percebemos também uma 

acentuação do controle da ação docente, através de diversos instrumentos como as planilhas e 

a implantação do SGP.  

Contrapondo-se a essa política, que se pretende hegemônica, os momentos da 

participação dos educadores na formação, na produção de materiais, nas discussões territoriais 

e curriculares, na autoria docente, na valorização do protogonismo dos adolescentes, no 

diálogo entre as diferentes esferas, permanecem na memória e foram citadas pelos 

participantes dessa pesquisa como experiências valorosas e extremamente importantes no 

exercício da profissão, entretanto, cada vez mais escassas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A –  Roteiro para análise de documentos 

 

1. Identificação do documento: 

Tipo de documento: 

Título: 

Autor: 

Data: 

Localização do documento: 

Forma de Apresentação do documento: 

2. Síntese (conteúdo e forma): 

Objetivos explicitados no documento 

Estrutura geral do texto: 

Temas/ideias principais desenvolvidas: 

Palavras-chave: 

Forma de apresentação das ideias: revisão bibliográfica/discussões/dados 

empíricos/descrição de atividades/ dados/ tabelas 

Referenciais teóricos presentes no documento: 

Circulação: 

3. Relação com o tema da Pesquisa 
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APÊNDICE B –  Roteiro para entrevista semiestruturada –  

                             Departamento Central/SME – Ler e Escrever 

 
Bloco A – Informações Gerais 

1) Qual o seu nome e quantos anos você tem? 

2) Qual é a sua formação acadêmica? 

3) Há quanto tempo trabalha ou trabalhou na Prefeitura de São Paulo? Quais funções ocupou durante o 

período em que esteve na Prefeitura de São Paulo? 

4) Você ocupou funções na educação fora do Município de São Paulo? 

5) Quantas pessoas trabalhavam na equipe no DOT-SME? 

 

Bloco B – Contexto de Influência 

6) Qual era o diagnóstico que o DOT possuía antes no início do Governo? 

7) Você se lembra como começaram as discussões sobre o Programa Ler e Escrever?  

Ele trazia referências de outros programas já implantados na própria prefeitura de São Paulo ou em 

outras regiões do país? Se sim, quais?  

 

Bloco C – Contexto de Produção de Texto 

8) Quais programas foram criados para o Ensino Fundamental dentro do Ler e Escrever? 

9) Em relação as Orientações Curriculares – Proposição de Expectativas de Aprendizagem, quando 

começaram as discussões iniciais para a escrita dos documentos? 

10)  Quanto tempo durou o processo de formulação do Currículo? 

11) Como se constituíram as etapas para a escrita dos Documentos Curriculares? 

12)  Como foi realizada a escolha dos assessores para a escrita do documento? Qual o papel que eles 

desempenharam no processo? 

13)  Como foi realizada a escolha dos professores que participaram da escrita do documento? Qual o papel 

que eles desempenharam no processo? 

14)  Como se deu a escolha dos referenciais teóricos que embasaram a escrita dos documentos? 

15)  Como esse Programa se articulava com o conjunto da Política Educacional proposta para a Cidade de 

São Paulo? 

16)  Como se deu a interlocução entre a produção dos documentos e os profissionais que trabalhavam na 

escola? O processo foi o mesmo em todas as DREs? 

 

Bloco D – Avaliação do Programa 

17)  Quais as maiores dificuldades encontradas para a construção desse processo? 

18)  Como foi a finalização do processo? 

19)  Como você avalia as contribuições do Programa para a Rede Municipal?  

20)  Observando hoje, após a finalização do governo, atuando em outras instâncias, quais as permanências 
que você consegue observar nas escolas? O que você acha que foi interrompido? 

21) Há alguma outra coisa que você queira mencionar que nós não perguntamos? 
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APÊNDICE C –  Roteiro para entrevista semiestruturada – Departamento Cenral/SME 

                              Mais Educação São Paulo 

 

 
Bloco A – Informações Gerais 

1) Qual o seu nome e quantos anos você tem? 

2) Qual é a sua formação acadêmica? 

3) Há quanto tempo trabalha ou trabalhou na Prefeitura de São Paulo? Quais funções ocupou durante o 

período em que esteve na Prefeitura de São Paulo? 

4) Você ocupou funções na educação fora do Município de São Paulo? 

5) Quantas pessoas trabalhavam no DOT-SME? 

 

Bloco B – Contexto de Influência 

6) Qual era o diagnóstico que o DOT possuía antes no início do Governo? 

7) Você se lembra como começaram as discussões sobre o Programa Mais Educação São Paulo? Ele trazia 

referências de outros programas já implantados na própria prefeitura de São Paulo ou em outras regiões 

do país? Se sim, quais?  

 

Bloco C – Contexto de Produção de Texto 

8) Quais programas foram criados para o Ensino Fundamental dentro do Mais Educação São Paulo? 

9) Em relação aos Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria, quando começaram as discussões 

iniciais para a escrita do documento? E a Coleção Componentes Curriculares em Diálogos? 

10)  Quanto tempo durou o processo de formulação do Currículo? 

11) Como se constituíram as etapas para a escrita dos Documentos Curriculares? 

12) Como foi realizada a escolha dos assessores para a escrita do documento? Qual o papel que eles 

desempenharam no processo? 

13)  Como foi realizada a escolha dos professores que participaram da escrita do documento? Qual o papel 

que eles desempenharam no processo? 

14)  Como se deu a escolha dos referenciais teóricos que embasaram a escrita dos documentos? 

15)  Como esse Programa se articulava com o conjunto da Política Educacional proposta para a Cidade de 

São Paulo? 

16)  Como se deu a interlocução entre a produção dos documentos e os profissionais que trabalhavam na 

escola? O processo foi o mesmo em todas as DREs? 

 

Bloco D – Avaliação do Programa 

17)  Quais as maiores dificuldades encontradas para a construção desse processo? 

18) Como foi a finalização do processo? 

19)  Como você avalia as contribuições do Programa Mais Educação São Paulo para a Rede Municipal?  

20)  Observando hoje, após a finalização do governo, atuando em outras instâncias, quais as permanências 

que você consegue observar nas escolas? O que você acha que foi interrompido? 

21)  Há alguma outra coisa que você queira mencionar que nós não perguntamos? 
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APÊNDICE D –  Roteiro para a entrevista semiestruturada – Órgão intermediário 

                              Ler e Escrever 

 

Bloco A – Informações Gerais 

1) Qual o seu nome e quantos anos você tem? 

2) Qual é a sua formação acadêmica? 

3) Há quanto tempo trabalha ou trabalhou na Prefeitura de São Paulo? Quais funções ocupou durante o 

período em que esteve na Prefeitura de São Paulo? 

4) Você ocupou funções na educação fora do Município de São Paulo? 

5) Quantas pessoas trabalhavam no DOT-DRE? 

 

Bloco B – Contexto de Influência 

6) Qual era o diagnóstico que o DOT possuía antes no início do Governo? 

7) Você se lembra como começaram as discussões sobre o Programa Ler e Escrever? Existia uma 

sistemática de discussão de SME com os DOTs das DREs em relação ao Programa? 

 

Bloco C – Contexto de Produção de Texto 

8) Quais programas foram criados para o Ensino Fundamental dentro do Ler e Escrever? 

9) Em relação aos Cadernos de Orientações Didáticas, quando começaram as discussões iniciais para a 

escrita do documento? Qual a função dos DOTs das DREs nesse processo? 

10)  Quanto tempo durou o processo de formulação do Currículo? 

11) Como se constituíram as etapas para a escrita dos Documentos Curriculares? 

12) Houve participação das DREs na escolha dos assessores para a escrita dos documentos curriculares? 

Qual o papel que eles desempenharam no processo? 

13)  Como foi realizada a escolha dos professores que participaram da escrita do documento? Existiam 

critérios estabelecidos por SME? Qual o papel que eles desempenharam no processo? 

14)  Como se deu a escolha dos referenciais teóricos que embasaram a escrita dos documentos? Houve 

participação das DREs nesse processo? 

15)  Como se deu a interlocução entre a produção dos documentos e os profissionais que trabalhavam na 

escola? O processo foi o mesmo em todas as DREs? 

16) Quais eram as frentes de trabalho existentes no DOT da DRE? As frentes eram as mesmas em todas as 

DREs? 

17) Existia uma sistemática de encontros entre SME e DOT da DRE? Como funcionava? 

18) Qual era a sistemática de discussão de DOT da DRE com as Unidades Escolares a respeito do Programa 

Ler e Escrever? 

19) Quais foram as temáticas mais trabalhadas nos cursos oferecidos pela DRE que você se recorde? Havia 

um direcionamento vindo de SME ou esses temas eram escolhidos pela equipe de DOT da DRE? 

20) Em relação as Orientações Curriculares, como os DOTs realizaram a apresentação dos mesmos para as 

Unidades Escolares? Houve uma sistemática de estudo/discussão/proposição? 

21) O processo foi o mesmo em todas as DREs? Se não, o que foi comum em todas as DREs e o que foi 

construído de forma diferente? 

 

Bloco D – Avaliação do Programa 

22)  Quais as maiores dificuldades encontradas para a construção desse processo? 

23) Como foi a finalização do processo? 

24)  Como você avalia as contribuições do Programa Ler e Escrever para a Rede Municipal?  

25)  Observando hoje, após a finalização do governo, atuando em outras instâncias, quais as permanências 

que você consegue observar nas escolas? O que você acha que foi interrompido? 

26)  Vocês realizaram uma avaliação com os professores a respeito do Programa Ler e Escrever? 

27)  Há alguma outra coisa que você queira mencionar que nós não perguntamos? 
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APÊNDICE E –  Roteiro para Entrevista Semiestruturada  

                              Órgão Intermediário – Mais Educação São Paulo 

Bloco A – Informações Gerais 

1) Qual o seu nome e quantos anos você tem? 

2) Qual é a sua formação acadêmica? 

3) Há quanto tempo trabalha ou trabalhou na Prefeitura de São Paulo? Quais funções ocupou durante o 

período em que esteve na Prefeitura de São Paulo? 

4) Você ocupou funções na educação fora do Município de São Paulo? 

5) Quantas pessoas trabalhavam no DOT-DRE? 

 

Bloco B – Contexto de Influência 

6) Qual era o diagnóstico que o DOT possuía antes no início do Governo? 

7) Você se lembra como começaram as discussões sobre o Programa Mais Educação São Paulo? Existia 

uma sistemática de discussão de SME com os DOTs das DREs em relação ao Programa? 

 

Bloco C – Contexto de Produção de Texto 

8) Quais programas foram criados para o Ensino Fundamental dentro do Mais Educação São Paulo? 

9) Em relação aos Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria, quando começaram as discussões 

iniciais para a escrita do documento? E a Coleção Componentes Curriculares em Diálogos? Qual a 

função dos DOTs das DREs nesse processo? 

10)  Quanto tempo durou o processo de formulação do Currículo? 

11) Como se constituíram as etapas para a escrita dos Documentos Curriculares? 

12) Houve participação das DREs na escolha dos assessores para a escrita dos documentos curriculares? 

Qual o papel que eles desempenharam no processo? 

13)  Como foi realizada a escolha dos professores que participaram da escrita do documento? Existiam 

critérios estabelecidos por SME? Qual o papel que eles desempenharam no processo? 

14)  Como se deu a escolha dos referenciais teóricos que embasaram a escrita dos documentos? Houve 

participação das DREs nesse processo? 

15)  Como se deu a interlocução entre a produção dos documentos e os profissionais que trabalhavam na 

escola? O processo foi o mesmo em todas as DREs? 

16) Quais eram as frentes de trabalho existentes no DOT da DRE? As frentes eram as mesmas em todas as 

DREs? 

17) Existia uma sistemática de encontros entre SME e DOT da DRE? Como funcionava? 

18) Qual era a sistemática de discussão de DOT da DRE com as Unidades Escolares a respeito do Programa 

Mais Educação São Paulo? 

19) Quais foram as temáticas mais trabalhadas nos cursos oferecidos pela DRE que você se recorde? Havia 

um direcionamento vindo de SME ou esses temas eram escolhidos pela equipe de DOT da DRE? 

20) Em relação a Coleção Componentes em Diálogos, como os DOTs realizaram a apresentação dos 

mesmos para as Unidades Escolares? Houve uma sistemática de estudo/discussão/proposição? 

21) O processo foi o mesmo em todas as DREs? Se não, o que foi comum em todas as DREs e o que foi 

construído de forma diferente? 

 

Bloco D – Avaliação do Programa 

22)  Quais as maiores dificuldades encontradas para a construção desse processo? 

23) Como foi a finalização do processo? 

24)  Como você avalia as contribuições do Programa Mais Educação São Paulo para a Rede Municipal?  

25)  Observando hoje, após a finalização do governo, atuando em outras instâncias, quais as permanências 

que você consegue observar nas escolas? O que você acha que foi interrompido? 

26)  Vocês realizaram uma avaliação com os professores a respeito do Programa Ler e Escrever? 

27)  Há alguma outra coisa que você queira mencionar que nós não perguntamos? 
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APÊNDICE  F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Políticas Educacionais no Município de São Paulo (2005-2016) 

Pesquisador Responsável: Lívia Freitas dos Santos 

Nome do participante:  

Data de nascimento:                                   R.G.:  

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa “Políticas 

Educacionais no Município de São Paulo (2005-2016)”, de responsabilidade da pesquisadora Lívia Freitas 

dos Santos, vinculado ao Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: História, Política Sociedade, 

da PUC-SP. Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao pesquisador responsável. Em caso de recusa você 

não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

 

1. O estudo tem como tema a investigação das Políticas Educacionais no Município de São Paulo (2005-2016). 

As reformas curriculares investigadas serão Ler e Escrever (2005-2012), na gestão dos prefeitos José Serra e 

Gilberto Kassab e Mais Educação São Paulo (2013-2016), na gestão do prefeito Fernando Haddad. Tendo como 

objetivos compreender os contextos de influência na produção dos materiais curriculares; identificar os 

princípios utilizados na elaboração dos textos legais e materiais curriculares e as suas relações com o contexto de 

influência e com o contexto da prática; e identificar os possíveis resultados das políticas educacionais 

desenvolvidas nesse período (2005-2016); 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em participar de (  ) grupo focal/(  ) entrevista semiestruturada, 

mediada pela própria pesquisadora, com perguntas voltadas para verificar os objetivos acima mencionados, 

havendo registro de áudio.  

3. Ao participar desse trabalho contribuirei para a ampliação do conhecimento público acerca das políticas 

educacionais do Magistério Público Paulistano.  

5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de um dia. 

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei qualquer prejuízo. 

7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar terei livre acesso a 

todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu 

queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins desta pesquisa, e 

que os resultados poderão ser publicados. 

11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Lívia Freitas dos Santos, pesquisadora 

responsável, telefone: (11) 98446-2421, e-mail: livialee@uol.com.br. 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

São Paulo, ___ de __________________ de ______. 

 

_______________________________________________ 

 

_____________________________________ 

LÍVIA FREITAS DOS SANTOS 

 Responsável pela obtenção do consentimento 
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APÊNDICE G –  Roteiro para mediação do Grupo Focal 

Bloco A – Informações Gerais 

1) Apresentação do Grupo: nome, DRE atual, trajetória profissional, há quanto tempo trabalha na 

Prefeitura de São Paulo. 

 

Bloco B – O trabalho do Coordenador Pedagógico 
 

2) Como vocês definiriam o trabalho do Coordenador Pedagógico? 

3) Vocês acreditam que o Coordenador Pedagógico tem a função de implementar as políticas 

educacionais? 

4) De quais políticas educacionais/curriculares vocês se lembram nesse período em que trabalham na 

Prefeitura de São Paulo? 

5) Vocês visualizam continuidades ou descontinuidades nessas políticas educacionais? 

6) Qual o impacto que essas políticas têm no cotidiano das escolas? 

7) Vocês verificam continuidades no trabalho do professor independente das políticas educacionais? 

 

Bloco C – Programa Ler e Escrever 

 

8) O que vocês lembram a respeito desse programa? 

9) Como esse programa foi recebido pelos professores e como foi a sua implementação?  

10) Lembram de algum material curricular produzido durante esse período? Lembram se houve participação 

dos profissionais da escola na produção desses materiais curriculares? Se sim, como foi essa 

participação? 

11) Como foi a recepção desse material e como esse material foi usado no interior da escola? 

12) Houve resistência ao uso desses referenciais curriculares? 

13) Os profissionais da escola tinham autonomia? Tinham a oportunidade de discutir, expressar suas 

dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas, ou receberam algum tipo de pressão? 

14) Lembram-se de cursos de formação relacionados a esse Programa? 

15) Vocês lembram como se davam as relações entre as Unidades Escolares e os órgãos centrais 

(DRE/SME) nesse período? 

16) Vocês conseguem identificar permanências desse Programa no cotidiano atual das escolas? 

 

BLOCO D – Programa Mais Educação São Paulo 

 

17)  O que vocês lembram a respeito desse Programa? 

18) Como esse programa foi recebido pelos professores e como foi a sua implementação?  

19) Lembram de algum material curricular produzido durante esse período? Lembram se houve participação 

dos profissionais da escola na produção desses materiais curriculares? Se sim, como foi essa 

participação? 

20) Como foi a recepção desse material e como esse material foi usado no interior da escola? 

21) Houve resistência ao uso desses referenciais curriculares? 

22) Os profissionais da escola tinham autonomia? Tinham a oportunidade de discutir, expressar suas 

dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas, ou receberam algum tipo de pressão? 

23) Lembram-se de cursos de formação relacionados a esse Programa? 

24) Vocês lembram como se davam as relações entre as Unidades Escolares e os órgãos centrais 

(DRE/SME) nesse período? 

25) Vocês conseguem identificar permanências desse Programa no cotidiano atual das escolas? 

 

 

 


