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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa que visou 

investigar a dinâmica do processo de formação permanente do professor centrada 

na escola e suas consequências para o desenvolvimento da educação entre os anos 

de 2005 e 2009. Iniciamos este trabalho com a análise do processo de 

aprendizagem da docência, tanto no que diz respeito à formação inicial do docente 

quanto à continuada em especial a formação em serviço. Pela necessidade de 

delimitarmos a pesquisa a um espaço geográfico, escolhemos a Rede Municipal de 

Educação de São Paulo, por contar com um programa de formação em serviço há 

mais de 20 anos. Para conseguirmos analisar os reflexos da formação em serviço no 

desenvolvimento da educação básica, necessitávamos de um marco conceitual, 

para tanto, privilegiamos a análise dos dados obtidos por meio das avaliações 

externas federais. A pesquisa de campo, de base qualitativa envolveu duas escolas 

da Rede Municipal, localizadas no extremo leste da cidade. Foram objetos de 

estudos os livros de ata do horário coletivo de formação do período abrangido pela 

pesquisa, o rendimento apresentado pelas unidades na Prova Brasil e no IDEB para 

o último ano do Ensino Fundamental, além disso, caracterizamos o entorno das 

unidades, onde identificamos a existência ou não de equipamentos sociais 

essenciais, como posto de saúde e delegacias de polícia, além da verificação da 

existência de outros equipamentos econômicos essenciais, como bancos e 

supermercados, nos arredores das unidades escolares. As peculiaridades físicas 

das unidades escolares também foram objeto de estudo, bem como o perfil dos 

docentes que atuaram nas unidades escolares durante o período apurado. Por fim, 

registramos os resultados da pesquisa objetivando relacionar os dados colhidos na 

pesquisa de campo com os conceitos teóricos registrados inicialmente. 

 

Palavras chave: Políticas públicas em educação, Formação em serviço de 

professores, Avaliação do sistema educacional, Coordenador Pedagógico. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo está compuesto por una investigación que se propone a investigar la 

dinamica del proceso de formación permanente del profesor en la própria escuela y 

cuales fueron sus consecuencias  para el desarrollo de la educación entre los años 

2005 y 2009. Iniciamos este trabajo con el analisis del proceso de aprendizaje de la 

docencia, tanto con respecto a la formación inicial del docente como con respecto a 

la formación continuada en especial la formación en servicio. Por la necesidad  de 

delimitarmos la investigación a un espacio geográfico, elegimos la Red Municipal de 

Educación de São Paulo, por ejercer un programa de formación en servicio hace 

más de 20 años. Para lograrmos hacer un analisis a respecto de los reflejos de la 

formación en servicio y el desarrollo de la educación básica, necesitábamos de um 

marco conceptual, para eso privilegiamos  el analisis de los datos obtenidos por 

médio de las evaluaciones externas federales. La investigación empírica de basis 

calitativa envolucra dos escuelas de la Red Municipal, ubicadas en el extremo este 

de la ciudad. Fueron objetos de estúdios los libros de ata del horário de formación 

del período estudiado, el rendimiento presentado por las unidades en la evaluación 

llamada Prova São Paulo y en el IDEB para el último año del la Enseñaza 

Fundamental, además, caracterizamos el entorno de la unidades, en las cuales 

identificamos la existência o no de equipamientos sociales esenciales, como puestos 

médicos, comisaría, bancos y supermercados, en el arrededor de las escuelas 

analisadas. Las peculiaridades físicas de las unidades también furon objetos de 

estúdio, bien como el perfil de los docentes que trabajaron en estas escuelas en 

aquél período. Por fin, registramos los resultados de la investigación con el objetivo 

de relacionar los datos recojidos por la investigación in locus con los conceptos 

teóricos registrados inicalmente. 

 

Palabras claves: Políticas públicas en educación, Formación em servicio de los 

docentes, Evaluación del sistema educativo, Coordinador de la Educación. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a educação tem se tornado destaque nos meios 

acadêmicos e na imprensa nacional isso revela que o tema passou a ser 

incorporado ao cotidiano social. Na medida em que aumenta o interesse geral pelo 

tema surgem cada vez mais perguntas que respostas. Os novos questionamentos 

geram debates e ações efetivas, que por sua vez geram novas pesquisas sobre 

essas ações. Assim, o processo educacional está constantemente passando por 

mudanças, entretanto é um assunto complexo, amplo, e não se esgota nas 

pesquisas acadêmicas. 

Uma recente mudança pela qual está passando a educação diz respeito ao 

processo de profissionalização da carreira do magistério, consolidado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O dispositivo legal 

aponta que o profissional de educação deverá ser formado em “nível superior em 

curso de licenciatura plena” (art 62) e a “União, os Estados e Municípios, em regime 

de colaboração deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação 

dos profissionais de magistério” (art 62 § 1º). Portanto, foi delegado ao poder público 

o processo de profissionalização do educador, por meio de investimentos na 

formação inicial e continuada. 

Diversas foram as maneiras encontradas pelos sistemas de ensino para 

oferecer formação continuada aos professores, por exemplo, facilitando o acesso 

aos cursos de extensão universitária, por meio de convênios firmados entre as 

Secretarias de Educação e as universidades, além disso, alguns sistemas 

educacionais também firmaram parcerias com os sindicatos para oferecer formação 

permanente aos professores de suas redes de ensino e, por fim, outros sistemas 

investiram na formação em serviço, a formação permanente promovida dentro do 

próprio local de trabalho e ministrada por professores universitários por meio de 

convênios ou pelo próprio coordenador pedagógico das unidades de ensino. Neste 

último caso, podemos citar como exemplo a Rede Municipal de Educação da cidade 

de São Paulo, objeto deste trabalho. 

No sistema educacional paulistano o coordenador pedagógico atua, entre 

outras funções (Anexo A), como formador de professores em serviço, durante oito 

horas semanais de trabalho pedagógico coletivo, sendo proporcionado por uma das 
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jornadas de opção do professor, a Jornada Especial Integral de Formação (JEIF)1, 

na qual os docentes, entre outras, são convidados a fazer uma reflexão sobre a 

prática pedagógica na intenção de transformar a ação docente. 

A formação em serviço não é um fenômeno recente nesta rede de ensino, 

segundo Campos (2000, p. 94 – 95): 

 

Embora os recentes Referenciais de Formação de Professores assumam 
ares de novidade ao apontarem a educação continuada como necessidade 
do contexto educacional brasileiro nesta virada de século, Paulo Freire (no 
final da década de 80) já fez sua gestão na Secretaria de Educação da 
Prefeitura de São Paulo um ótimo exemplo de política pública que valorizou 
a função formativa como responsabilidade permanente do Estado, da 
escola e do próprio individuo. 

 

Portanto, depois de quase 20 anos de sua implantação, espera-se que o 

horário coletivo esteja enraizado na cultura escolar como um momento destinado à 

formação docente, porém, segundo alguns trabalhos, como Fornazari (2009), e 

Domingues (2009), além de relatos de coordenadores pedagógicos pertencentes à 

citada rede de ensino, revelam que o acumulo de atribuições do coordenador 

pedagógico, bem como a postura de descrença na educação, posições de 

enfrentamento e insubordinação e a falta de reconhecimento daquele momento 

como parte do processo formativo, manifestada por alguns membros do grupo, 

apresenta-se como entraves para o processo de formação docente em serviço. Esta 

situação nos direciona para algumas questões norteadoras 

1- Quais seriam os reflexos da formação desenvolvida durante o 

horário coletivo para o desenvolvimento profissional do docente? 

2- A referida formação conseguiria influenciar uma mudança 

qualitativa na ação pedagógica e consequentemente no desenvolvimento 

educacional?  

3- Que meios poderiam ser utilizados para relacionar o 

desenvolvimento de uma unidade de ensino à formação em serviço? 

Para buscar respostas aos questionamentos levantados optamos por uma 

pesquisa, que relacionasse os trabalhos teóricos existentes, com uma pesquisa de 

                                                             
1 A Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) corresponde a 40 (quarenta) horas/aula semanais, sendo 25 
(vinte e cinco) horas/aula de regência e 15 (quinze) horas/adicionais; destas, 11 (onze) a serem cumpridas 
obrigatoriamente na escola e 04 (quatro) em local de livre escolha. Das 11 horas a serem cumpridas 
obrigatoriamente na escola, 8 (oito) horas devem ser cumpridas em horário coletivo objetivando a formação 
em serviço do docente. 
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campo, adaptando os conceitos teóricos e aproximando-os àquela realidade a ser 

estudada. Assim, poderíamos traçar uma relação entre a formação docente em 

serviço e seus reflexos no sistema educacional. 

Para a pesquisa de campo, foram selecionadas duas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, localizadas no extremo leste da cidade (bairros 

de Guaianases e Cidade Tiradentes). O critério de escolha das escolas, bem como a 

região escolhida para a pesquisa, baseou-se nos indicadores da avaliação de 

aprendizagem da Rede Municipal (Prova São Paulo) e, principalmente, nos 

indicadores educacionais adotados pelo Governo Federal, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e a Prova Brasil.  

Privilegiamos a análise de avaliações e o índice federal, pois houve a 

necessidade de um padrão conceitual para estabelecer critérios de observação do 

desenvolvimento educacional. Suas vantagens em relação a outros indicadores são 

as seguintes:  

1- Os Indicadores federais nos livrariam de possíveis vícios 

existentes em certos estudos regionais, no qual privilegiam determinadas 

características particulares que terminam por inflar, artificialmente as 

impressões sobre o desenvolvimento da educação de uma determinada 

localidade. 

2- O IDEB trabalha com duas hipóteses de avaliação, “a) pontuação média 

dos estudantes em exames padronizados ao final de determinada etapa da 

educação básica [...] e b) taxa média de aprovação dos estudantes da 

correspondente etapa de ensino”. Ainda “possui a vantagem de ser de fácil 

compreensão, simples de calcular, aplicável às escolas e explícito em relação à 

“taxa de troca” entre probabilidade de aprovação e proficiência dos estudantes.” 

(Fernandes, 2007a, p.07). Tais conceitos serão melhor explicados no decorrer deste 

trabalho. 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, a 

meta que deveria ser atingida ao final do Ensino Fundamental2 nas escolas 

municipais da cidade de São Paulo em 2009, último índice apurado antes do início 

desta pesquisa, era de 4,3, porém as escolas da rede paulistana atingiram o índice 

                                                             
2 Durante o período apurado a Rede Municipal de Educação de São Paulo ainda não havia instituído o Ensino 
Fundamental de 9 anos, portanto, neste trabalho nos utilizaremos da antiga denominação, que neste caso, 
seria os alunos que concluíram a 8ª série. 
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de 4,2, portanto, abaixo da meta estabelecida. As escolas localizadas nos bairros de 

Guaianases e Cidade Tiradentes obtiveram o índice 4,0 permanecendo abaixo tanto 

da meta como da média paulistana. Dessa forma, entendemos que as escolas dessa 

região encontravam-se em defasagem em relação ao restante do município de São 

Paulo, fator que justificaria a concentração da pesquisa nesta região.  

O critério para a definição das escolas pesquisadas baseou-se 

prioritariamente nos índices do IDEB. Entre todas as escolas da Rede Municipal que 

ofereciam Ensino Fundamental, nesta região, foram selecionada duas: a primeira 

atingiu as metas projetadas para o ano de 2007 e 2009; a segunda não conseguiu 

atingir a meta nos referidos anos. 

Com o intuito de investigar a disparidade apresentada nos índices de escolas 

localizadas na mesma região geográfica, buscamos investigar o que elas tinham de 

semelhanças e de diferenças, além de apontar quais eram os principais desafios das 

unidades e de que forma eles eram abordados durante o processo de formação em 

serviço (JEIF), buscando estabelecer uma relação entre tais abordagens e o 

desenvolvimento da educação.  

Além dessa primeira intenção, a pesquisa objetivou analisar o processo de 

formação ministrado nas escolas pesquisadas, bem como traçar o perfil do 

profissional de educação de cada unidade, com o intuito de apontar os motivos que 

justificassem a variação dos índices de cada unidade 

Para elucidar os questionamentos levantados inicialmente, este trabalho foi 

estruturado da seguinte maneira:  

O primeiro capítulo apresenta os estudos teóricos sobre o processo de 

aprendizado da docência desde a formação inicial à formação permanente do 

professor, expondo os conceitos explicativos sobre as diversas modalidades de 

formação e suas especificidades, além de esclarecer sobre o sistema de formação 

em serviço adotado pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. 

Iniciamos o segundo capítulo com uma análise dos sistemas de avaliação 

institucional, contrapondo as opiniões de estudiosos sobre o tema, relacionando com 

as razões que levaram os sistemas de ensino a adotar sistemas avaliativos. 

Também apresentamos um histórico sobre os levantamentos estatísticos que 

resultaram na implantação das avaliações institucionais, bem como metodologia 

adotada por essas avaliações. Por fim, traçamos um histórico da avaliação 



20 

 

institucional na cidade de São Paulo fazendo um paralelo teórico entre a formação 

em serviço e a avaliação institucional. 

O terceiro capítulo apresenta a sistematização da pesquisa, para tanto 

fizemos um levantamento sobre o desenvolvimento da educação nas unidades 

pesquisadas, utilizando como parâmetro inicial os resultados da Prova Brasil e IDEB. 

Apresentamos a caracterização do entorno das unidades escolares, suas 

particularidades físicas, o perfil dos profissionais que atuaram nas unidades durante 

o período apurado. Baseando-se nos registros de ata dos livros de JEIF e de 

reuniões pedagógicas, bem como em entrevistas com os docentes, traçamos a 

atuação do grupo durante o horário coletivo de formação, objetivando relacionar os 

dados coletados sobre as práticas existentes dentro do ambiente escolar aos 

pressupostos teóricos, observando se teoria e práticas escolares estão em 

consonância ou se elas devem ser adequadas à realidade de cada unidade escolar, 

afim de favorecer o desenvolvimento da educação básica.  

O trabalho se encerra com as Considerações Finais, na qual ficaram 

registradas as impressões da pesquisa, bem como alguns limites e possibilidades de 

expansão da mesma, uma vez que o assunto aqui tratado não se encerra com este 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA. 

Muito tem se publicado sobre o tema Formação de Professores, rendendo à 

proposição, indicações para linhas de pesquisas de pós- graduação em diversas 

universidades por todo o Brasil. Pudemos supor que as pesquisas até aqui 

produzidas poderiam lançar uma luz a um tema bastante complexo e elucidar a 

algumas questões como: O que fundamenta a prática docente? De que maneira os 

saberes dos professores podem ser transpostos para as aprendizagens dos alunos?  

As arguições acima poderão ser esclarecidas quando deixamos de pensar em 

educação como um sistema macro, ou seja, quando nos voltamos a um grupo, ou 

classe e os questionamos de forma individualizada, partindo de questões mais 

centradas no individuo, como por exemplo: de que profissional estamos falando? 

Onde, quando e por que se deu a sua formação inicial? Este profissional se encontra 

em programa de formação continuada? A instituição ao qual ele faz parte o apoia e o 

orienta de forma adequada para lidar com os desafios contemporâneos da 

educação? O sistema educacional ao qual este profissional faz parte investe no 

aspecto humano da formação docente? São questões que devemos considerar 

quando refletimos sobre o papel da formação no desenvolvimento do indivíduo como 

agente do processo educacional. Além disso, os questionamentos também se fazem 

necessários pois: 

 

Querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a uma situação de 
ensino, a práticas de ensino e a um professor seria, então, um absurdo. É a 
mesma coisa que querer estudar uma situação real de trabalho, uma 
situação real de ensino, sem levar em consideração a atividade do professor 
e os saberes por ele mobilizados. Finalmente, querer estudar os professores 
sem estudar o trabalho e os saberes deles seria um absurdo maior ainda. 
(TARDIFF 2000, p.11). 

 

Desse modo, uma pesquisa que pretende investigar sobre a formação 

docente, mesmo direcionada a um sistema de ensino específico3, deve partir da 

aprendizagem formal do professor, ou seja, uma reflexão sobre a sua formação 

inicial, e se desenvolver numa análise sistematizada do processo de formação 

contínua do profissional de educação.  

                                                             
3 Referimo-nos aqui à Rede Municipal de educação da cidade de São Paulo. 
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O organograma abaixo (Quadro 1) apresenta as modalidades de formação 

que serão abordadas no presente capítulo: 

 

 

Quadro 1: Modalidades de formação abordadas pela pesquisa. (Quadro elaborado pelo autor da pesquisa) 

 

1.1 A FORMAÇÃO INICIAL 

A formação inicial do professor é apenas a primeira etapa formalizada de seu 

processo formativo, que deve ser permanente (FREIRE, 2006). Sobre ela muito tem 

se pesquisado e as considerações que alguns pesquisadores chegaram, é a de que 

“A formação inicial não tem propiciado, em boa parte dos casos, o desenvolvimento 

de habilidades e conhecimentos necessários para que o futuro professor tenha uma 

atuação consciente e conseqüente em sala de aula” (FRANCO, 2002, p.33), ou seja, 

somente a formação inicial não oferece os subsídios necessários para que o recém-

formado deixe a universidade preparado a enfrentar os desafios de uma sala de 

aula. 

Considerando o espaço de tempo da formação inicial, em geral de quatro 

anos, seria de se esperar que os cursos não fossem capazes de transpor os 

conhecimentos pedagógicos adquiridos através dos tempos e aplicáveis em 
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realidades tão diversas, uma vez que, segundo Saviani (2007), complexidade é uma 

palavra inevitável sempre em que o assunto for educação. Porém, em geral, quando 

o profissional inicia sua prática percebe a distância da teoria recebida durante a sua 

formação, em relação às demandas locais do cotidiano escolar (PERRENOUD, 

2000a, p.46). 

O Parecer nº 09 do Conselho Nacional de Educação de 2001 aponta essa 

problemática, quando revela que a maior dificuldade em implementar políticas 

públicas mais adequadas aos tempos de democratização do ensino e ao ingresso do 

país na economia globalizada, reside no “preparo inadequado dos professores cuja 

formação de modo geral, manteve predominantemente um formato tradicional, que 

não contempla muitas das características consideradas, na atualidade, como 

inerentes à atividade docente” (BRASIL, 2002a, p. 31). 

Assim, consideramos que seria necessária uma mudança de paradigmas para 

a formação de professores, para adequá-la aos tempos de democratização na 

educação, à economia globalizada, bem como à sociedade da tecnologia da 

informação. Essa nova configuração da sociedade gerou a iminência para o 

abandono do modelo tradicional de formação, pois, segundo Ramal (2000, p.53) sua 

manutenção traria como consequência mais grave, a: 

 

de sermos substituídos definitivamente por outras instâncias de formação 
que estão presentes na sociedade contemporânea: na empresa, na internet, 
no rádio, na teleeducação. Isso também vale para o professor: se ele 
continuar atuando apenas como um bom transmissor de conteúdos, será 
substituído por softweres interativos, com maior capacidade de memória, 
que passe as informações com imagens coloridas, músicas, vídeos, de 
forma divertida e criativa. É preciso redescobrir o valor do espaço escolar e 
reinventar a profissão docente. 

 

Segundo o autor os modelos dos cursos de formação de professores 

oferecidos pelas universidades, estariam dissociados da realidade das escolas tendo 

em vista que as graduações, sobretudo as licenciaturas, estariam mais voltadas à 

preocupação com a pesquisa em suas áreas especificas de atuação que para com a 

prática docente. Perrenoud (1999, p.55), ao analisar a atuação dos cursos de 

licenciatura na formação do professor considera que “a universidade continua 

fingindo acreditar que a maioria dos seus estudantes destina-se a pesquisa, isto é, a 

um oficio em que a produção e a organização metódica dos conhecimentos 

prevalecem sobre o seu uso imediato”, ou seja, as licenciaturas não seriam então 
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capazes de fazer com que o graduando internalize conceitos como o de 

transposição didática (PERRENOUD, 2000a), dupla conceitualização (LERNER, 

2002), sequencia didática, entre outros, além dos conteúdos específicos dos 

componentes curriculares, necessários à prática docente. 

Se utilizando também do argumento do distanciamento entre teoria e prática, 

Tardiff (2000) levanta outra hipótese sobre papel da universidade na formação de 

professores, apresentando a impossibilidade de fazermos uma análise sobre o 

ensino como um sistema amplo e complexo, defendendo que “A perícia profissional 

perdeu progressivamente sua aura de ciência aplicada para aproximar-se de um 

saber muito mais ambíguo, de um saber socialmente situado e localmente 

construído.” (TARDIFF, 2000, p.8) para ele, não podemos confundir saberes 

profissionais com conhecimentos adquiridos no ambiente universitário, afirmando 

que: 

 

Essa distância pode assumir diversas formas, podendo ir da ruptura à 
rejeição da formação teórica pelos profissionais, ou então assumir formas 
mais atenuadas como adaptações, transformações, seleção de certos 
conhecimentos universitários a fim de incorporá-los à prática. Desse ponto 
de vista, a prática profissional nunca é um espaço de aplicação dos 
conhecimentos universitários. Ela é, na melhor das hipóteses, um processo 
de filtração que os dilui e os transforma em função das exigências do 
trabalho; ela é, na pior das hipóteses, um muro contra o qual se vêm jogar e 
morrer conhecimentos universitários considerados inúteis, sem relação com 
a realidade do trabalho docente diário nem com os contextos concretos de 
exercício da função docente. (TARDIFF, 2000 p11 e 12) 

 

Faltaria ao pesquisador trabalhos de campo que qualificassem as teorias 

educacionais, uma vez que, segundo Tedesco (2011, p. 33) “las universidades y 

centros de investigacion pedagógica avanzan en el desarrollo de teorias 

descontextualizadas que, al ser aplicadas en la realidad, se empobrecen em su 

próprio desarrollo teórico”, devendo então, o pesquisador,  

 

sair de seus laboratórios,[...] e ir diretamente aos lugares onde os 
profissionais do ensino trabalham, para ver [...] como trabalham na sala de 
aula, como transformam programas escolares para torná-los efetivos, como 
interagem com os pais dos alunos, com seus colegas etc (TARDIF 2000, 
p13). 

 

Libâneo, aponta outro motivo pela falta de pesquisas que qualifiquem as 

teorias educacionais, segundo ele, nos últimos anos houve um esvaziamento dos 

cursos voltados a área de educação (LIBÂNEO, 2005).  
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Segundo Bueno (1999) desde a criação das primeiras universidades 

brasileiras, na década de 1930, foi dada pouca atenção à formação docente. 

“Mesmo as licenciaturas, responsáveis pela formação dos professores para as 

quatro últimas séries do ensino fundamental, e para o ensino médio, foram, na maior 

parte das vezes, encaradas como apêndices dos cursos de pedagogia” (BUENO, 

1999, p.156) 

O Parecer CNE/CP nº09/2001 aponta que as questões a serem enfrentadas 

na formação de professores: 

 

são históricas. No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus 
moldes tradicionais, a ênfase está contida na formação nos conteúdos da 
área, onde o bacharelado surge como a opção natural que possibilitaria, 
como apêndice, também, o diploma de licenciado. Neste sentido, nos cursos 
existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, 
que ganha importância, sendo que a atuação destes como “licenciados” 
torna-se residual e é vista, dentro dos muros da universidade, como 
“inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos da “área”, passando 
muito mais como atividade “vocacional” ou que permitiria grande dose de 
improviso e autoformulação do “jeito de dar aula” (BRASIL, 2002a, p. 31). 

 

No entendimento de alguns pesquisadores, esse fenômeno seria motivado 

pelo fato de os estudos nesta área de conhecimento estar sendo produzidos não por 

pedagogos, mas por sociólogos, cientistas políticos e especialistas em políticas 

públicas, além de historiadores, físicos, biólogos, jornalistas etc. (LIBÂNEO, 2005) 

Observamos também que muitos dos colunistas críticos da educação são 

personalidades exóticas ao meio, que se destacaram em outras áreas do 

conhecimento, porém atuam hoje nos estudos ou críticas educacionais. Para citar 

exemplo, tomamos o caso do economista Gustavo Ioschpe, um polêmico4 crítico da 

educação que desenvolveu toda a sua formação acadêmica na área de economia. 

Com duas graduações, uma em Ciência Política e outra em Administração 

Estratégica pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, possui a titulação 

de mestrado em Economia Internacional e Desenvolvimento Econômico, pela 

Universidade Yale, nos Estados Unidos da América e, depois de um vasto curriculo 

teórico voltado a área econômica, passou a escrever artigos em revista de grande 

                                                             
4 Utilizo-me aqui do termo polêmico pois seus artigos publicados na Revista Veja, por exemplo, acabam por 
gerar discussões polêmicas nas escolas e, o número de cartas de leitores comentando seus artigos na edição 
seguinte da revista são consideráveis e, quando publicados na WEB, há um número relativamente grande de 
comentários sobre o artigo publicado. http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/o-que-o-brasil-pode-copiar-
da-educacao-chinesa acesso em 08 de fevereiro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_estrat%C3%A9gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_estrat%C3%A9gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Pensilv%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Yale
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
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circulação nacional e em revistas especializadas sobre educação escolar, sendo 

alguns de seus livros e artigos adotados em programas de licenciaturas5 por 

algumas universidades brasileiras. Freire apresenta a seguinte explicação para esse 

fenômeno: 

 

Na verdade, nas sociedades alienadas, condição de onde partiamos e de 
que saíamos, as gerações oscilam entre o otimismo ingênuo e a 
desesperança. Incapazes de projetos autônomos de vida, buscam nos 
transplantes inadequados a solução para os problemas do seu contexto 
(FREIRE,1989, p.53). 

 

O distanciamento entre a teoria transmitida nos bancos das universidades e a 

prática em sala de aula, o esvaziamento teórico em parte dos cursos de licenciatura 

e, sobretudo o novo perfil de alunado, advinda da “maciça expansão das matriculas 

no ensino fundamental desde há trinta anos, e no ensino médio mais recentemente” 

(AZANHA, 2006, p.58), passou a ser visto, por alguns estudiosos como um período 

de crise na educação (SOBRINHO, 2005; ANDRADE, 1999; DELGADO, 2005), ao 

passo que Azanha (2006) discorda do termo empregado e registra que “é uma 

apreciação valorativa, que pode ser um descaminho teórico de análise e de 

investigações empíricas...”(p.62), em seguida, esclarece:  

 

A emergência de novidades não é necessariamente uma indicação de 
crises institucionais, mas talvez apenas de mudanças sociais inerentes aos 
quadros da sociedade contemporânea. No caso da escola, haveria crise se 
o mundo escolar, que tem uma subcultura própria, permanecesse 
imobilizado num momento que é caracterizado por fortes mudanças sociais 
e culturais.(p 62-63) 

 

A dificuldade encontrada estaria em conseguir ajustar a formação do 

professor à perspectiva em atender a demanda do novo alunado, advinda da 

incompreensão sobre as diversidades sociais e culturais dessa clientela e em se 

compreender os anseios desse novo perfil do alunado. Isso, associado, em alguns 

casos, à adoção de teorias sem conexão com a realidade, formuladas por críticos de 

formação acadêmica alheia a educação acabam por ser responsáveis por produzir 

um cisma no trabalho profissional, onde “numerosos profesores identifican la teoria 

pedagógica con princípios abstractos sin ninguna vigência ni aplicaccion en las 

                                                             
5 Disponível em: http://www.unicastelo.br/site/artigos/?id_noticia=2181&categoria=55 acesso: 08 de fevereiro 
de 2012. 



27 

 

condiciones reales en las cuales ellos desrrollan su actividades” (TEDESCO, 2011, 

p.33). 

A emergência de novidades não seria uma exclusividade da carreira docente, 

ela também seria verificada em outras carreiras, portanto, aquilo que alguns 

chamam de crise da educação, Tardiff (2000), dimensiona para a “crise do 

profissionalismo”. Para ele, os profissionais de diversas áreas, inclusive o da 

educação, perderam seu referencial macro, um referencial unificador, que indicaria o 

que fazer e como fazer em diversas situações durante a carreira profissional, ao 

passo que, atualmente, elas passaram a ser planejadas para atingir a um 

determinado público alvo, com seus saberes, interesses, e demandas próprias.  

Para ele, essa crise do profissionalismo “provoca um impacto profundo na 

formação profissional” (TARDIFF, 2000, p.08), por meio das críticas que são 

aventadas aos meios acadêmicos e pela desconfiança de que a academia ainda 

seria capaz de inserir no mercado, profissionais qualificados para trabalhar neste 

mundo em constantes mudanças, essa desconfiança abordada sobretudo pelos 

meios de imprensa, terminaria por fazer com que o público, os clientes, adotassem 

um discurso suspeitoso sobre a prática profissional. 

O autor defende ainda que a academia só recuperará o seu prestigio a partir 

do momento em que essas desconfianças se dissiparem, e isso poderá ocorrer no 

principio em que “a pesquisa universitária [se apoiar] nos saberes dos professores a 

fim de compor um repertório de conhecimentos para a formação de professores” 

(TARDIFF, 2000, p13). 

Existe nas escolas a percepção de um número considerável de profissionais 

que apontam as dificuldades de a formação inicial abarcar questões referentes ao 

cotidiano escolar. Essa percepção pode ser produto de todas as dificuldades que 

mencionamos até aqui. Nesse sentido, justificam-se os projetos de formação 

continuada para os professores, “como forma de habilitá-los para um trabalho, mais 

integrado e voltado para os objetivos a que o curso se propõe em seu projeto político 

pedagógico.” (MATOS, 2000, p.21), ou seja, que vise o aperfeiçoamento docente e a 

aproximação entre teoria e prática com vistas ao estudo do cotidiano da escola.  

O Parecer CNE/CP nº 09/2011 sugere também que as dificuldades existentes 

no processo de formação inicial do profissional de educação podem ser corrigidas 

quando do estabelecimento de sistemas de desenvolvimento profissional contínuo 

para todos os professores das redes educacionais (BRASIL, 2002a, p. 31). 
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Em virtude da impossibilidade de a formação inicial preparar de forma 

consistente o profissional que vai atuar na educação, além do fato de a raça humana 

ser formada por indivíduos “inacabados”, “inconclusos” e considerando que “é na 

inconclusão do ser, que se sabe como tal que se funda a educação como processo 

permanente” (FREIRE, 2006, p. 58), diversos pesquisadores defendem de forma 

sistemática a formação contínua do profissional de educação. 

 

1.2 FORMAÇÃO CONTINUADA 

Em virtude das transformações que estão acontecendo no mundo, de ordem, 

social, econômica, cultural, a valoração da educação na atualidade tem se tornado 

tema recorrente, onde o maior questionamento é o seu papel neste mundo em 

constantes mudanças. 

Num contexto como este, a formação docente acaba por ser o tema central 

no debate sobre os rumos da educação e da profissão docente. Não podemos 

pensar numa educação voltada a entender esta nova configuração de mundo sem 

pensarmos no processo formativo que acompanhe estas mudanças, (FREIRE, 1983, 

p.84). Dessa maneira, a formação continuada do pessoal docente tornou-se pedra 

fundamental para que a educação possa acompanhar as transformações, devendo 

“ser entendida como um mecanismo de permanente capacitação reflexiva” da prática 

docente (FERREIRA, 2006, p.20). 

A necessidade em se compreender os saberes docentes da pessoa professor 

e sua relação com o ambiente no qual faz parte, que se transforma constantemente 

e, assim, o transforma também, (FREIRE, 2006), justifica a necessidade de uma 

formação permanente, pois o docente, na condição de ser humano, necessita 

organizar, compartilhar e tornar significativo seus conhecimentos adquiridos no dia a 

dia em contato com o mundo. Segundo Almeida (2005, p. 4) 

 

Se compreendermos assim a pratica docente, o processo de formação que 
lhe é proposto, e que se desenvolve ao longo de toda a carreira dos 
professores, requer mobilização de saberes teóricos e práticos, capazes de 
propiciar o desenvolvimento das bases para que eles investiguem sua 
própria atividade e, a partir dela, constituam seus saberes, num processo 
continuo. Podemos, então, definir formação contínua como sendo o 
conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores em exercício com 
objetivo formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando tanto ao 
desenvolvimento pessoal como ao profissional, na direção de prepara-los 
para a realização de suas atuais tarefas ou outras novas que se coloquem. 
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Na educação brasileira, o tema se apresenta com um caráter inovador, 

porém, “a preocupação pela formação contínua de professores tem marcado o 

discurso e a agenda das políticas educativas dos últimos decênios, pelo menos nos 

países ditos desenvolvidos” (ESTRELA, 2006, p.43). Um relatório publicado pelo 

CERI OCDE6 em 1978, denominado L’innovation dans La formation em cours de 

service dês enseignants. Pratique et théorie. já apontava a formação continuada 

com uma prioridade na política educacional dos países membros. 

Pierre Laderrière, ex-diretor de Políticas Educacionais da OCDE e um dos 

autores do citado relatório definiu formação continuada “comme tout type de 

formation dans lequel s'engage un enseignant à l'issue de sa formation initiale”7 

(LADERRIÈRE, 1981, p.60), podendo ela ser: formação em serviço, extensão 

universitária; formação adquirida quando da visitação de museus e centros culturais, 

formação adquirida com o engajamento em organismos sociais, como sindicatos e 

ONG’s (ALMEIDA, 2005, p. 13 – 15), entre outras: 

 

1.2.1 Modalidades de formação continuada 

Discorreremos brevemente, seguir, sobre as principais modalidades de 

formação continuada do professor:  

 

Formação em serviço 

Formação em serviço seria a modalidade de formação continuada que ocorre 

dentro do próprio local de trabalho do profissional docente ou em local adverso, mas 

com foco na prática ou em estudos dos problemas de uma determinada unidade 

escolar, com o “objetivo de divulgar métodos e técnicas de trabalho concebidos 

como meios eficazes para o alcance de resultados satisfatórios nos processos de 

ensino” (AQUINO; MUSSI, 2001, p.216). Esta modalidade de formação está prevista 

no artigo 61, inciso I da Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)8. 

Além disso, de acordo com Fusari (2002) “há atualmente uma forte tendência em 

valorizar a escola como locus da formação contínua” (p.17). 

                                                             
6  CERI – Centro de Investigação e Inovações educativas (Centre for Education Research and Innovation). A 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional e 
intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da economia do mercado. 
7 Trad: Qualquer formação em que um professor tem o compromisso de seguir à sua formação inicial. 
8 Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. 
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Em outro estudo, Fusari e Franco (2005, p.21-22), apontam as seguintes 

características para formação continuada em serviço:  

Quanto ao local, é realizada periodicamente no ambiente escolar, podendo 

também ser realizada nas diretorias de ensino, desde que o foco da formação esteja 

centrado na escola, com o apoio de instâncias locais9 e/ou em parcerias com centros 

de formação. Ela deve acontecer durante os horários coletivos docentes10, durante 

as reuniões pedagógicas ou em reuniões individuais com a coordenação pedagógica 

nos períodos de hora atividades11 . 

Quanto à gestão da formação em serviço, os autores defendem o 

Coordenador Pedagógico como gestor do processo, pois este é o profissional 

designado para subsidiar e organizar as ações formativas nas unidades escolares. 

Sarmento (2002), entende que “a principal função do coordenador pedagógico é 

contribuir para a formação continuada e em serviço dos professores” (p. 65), 

podendo ele, receber o apoio intelectual e material da direção das unidades 

escolares, da supervisão escolar, além de formação promovida pelas diretorias de 

ensino ou secretarias de educação.  

Os conteúdos a serem trabalhados pelo Coordenador Pedagógico, junto à 

equipe docente, na formação em serviço giram em torno da tradução das políticas 

públicas e das diretrizes curriculares adotadas pelos sistemas de ensino, eles 

também seriam responsáveis em elaborar e coordenar ações coletivas e monitorar 

projetos que envolvam a resolução das necessidades educacionais diagnosticadas 

nas unidades de ensino, além de acompanhar a execução de projetos centrais das 

secretarias de educação (FUSARI;FRANCO, 2005). 

As perspectivas dos sistemas de ensino que adotam a formação em serviço é 

a da capacitação de professores para a implantação das propostas e diretrizes 

curriculares oficiais, entendendo o professor como um multiplicador do processo; 

além disso, fortalecer o desenvolvimento profissional docente, garantir a mediação 

                                                             
9 Entende-se aqui como “instancias locais” os supervisores de ensino ou dirigentes regionais. 
10 A maioria dos sistemas de ensino contam com horários coletivos, citamos como exemplo a Rede Estadual de 
Ensino de São Paulo, onde o profissional de educação possui, em suas grades de horários, reuniões formativas 
semanais organizada e ministrada pelo Coordenador Pedagógico, denominadas Horário de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPC) que variam de duas a quatro horas aulas, de acordo com a opção de jornada do 
professor. 
11 Em alguns sistemas de ensino, como o da Prefeitura Municipal de São Paulo o professor dispõe da Hora 
Atividade, um horário composto em sua jornada de trabalho, que deve ser cumprido na unidade de ensino com 
o objetivo de autoformação e/ou organização de planejamento e atividades pedagógicas. 
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entre a reflexão e a ação bem como as condições de trabalho, o desenvolvimento 

profissional coletivo e a valorização dos saberes docente. 

Segundo Fusari e Franco (2005), a metodologia de qualquer projeto de 

formação continuada em serviço deve estar direcionada para a constatação das 

dificuldades evidenciadas na relação ensino-aprendizagem e estar voltada a análise 

dessas dificuldades contextualizantes, bem como estar orientada para as mudanças 

na direção do processo, com o fim de superar as dificuldades diagnosticadas, para 

tanto, sugerem que os encontros devam acontecer com toda a equipe envolvida no 

processo de ensino e aprendizagem, que o planejamento das ações sejam coletivos 

e colaborativos e que o processo seja avaliado, com o fim de se obter os resultados 

das intervenções almejadas. 

Portanto, percebemos que na formação em serviço o foco de atuação deve se 

centrar no desenvolvimento do profissional docente num movimento de debate e 

reflexão sobre sua prática pedagógica, se utilizando de pesquisa e analise da 

realidade da comunidade escolar e dos problemas originados dessa realidade, com 

o fim de amenizá-lo ou saná-lo. 

 

Extensão universitária 

Outra modalidade de formação continuada para professores decorre a partir 

da extensão universitária. Analisando o histórico desta, observamos que no ano de 

1987 o Ministério da Educação organizou o I Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), com o intuito de 

articular e definir as políticas acadêmicas de extensão universitária, desde então o 

Fórum vem ocorrendo anualmente para discutir de tais políticas. Seus 

representantes definiram Extensão Universitária como: 

 

o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com 
trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na 
sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento 
acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um 
aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento.  
Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e 
popular, terá como conseqüências a produção do conhecimento resultante 
do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 
atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo 
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dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que 
favorece a visão integrada do social (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO, 
1988, apud BRASIL 2007a, p.12). 

 

Segundo o documento Extensão Universitária: Organização e Sistematização, 

publicado pelo Ministério da Educação, a formação de professores está prevista pelo 

FORPROEX como uma linha de estudos de extensão universitária, devendo as 

universidades operacionalizar os cursos de formação continuada de professores, 

visando a: 

 

Formação e valorização de professores, envolvendo a discussão de 
fundamentos e estratégias para a organização do trabalho pedagógico, 
tendo em vista o aprimoramento profissional, a valorização, a garantia de 
direitos trabalhistas e a inclusão no mercado de trabalho formal.(BRASIL, 
2007a p.30). 

 

Quanto ao aspecto legal dos programas de extensão, o texto da Constituição 

da República Federativa do Brasil, no artigo 207 prevê esta modalidade de 

formação, apresentando a seguinte redação: “As universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 

ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, 

p. 129). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional contempla, em seu artigo 

43, inciso V, como uma das finalidades das instituições superiores: 

 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;(BRASIL, 1996) 

 

Para tanto, o inciso VII do mesmo artigo aponta que as universidades deverão 

“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 

geradas na instituição” (BRASIL, 1996). 

E para que isso seja possível as instituições superiores deverão, de acordo 

com o artigo 44 –V, oferecer cursos “de extensão, abertos a candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino” (BRASIL, 1996,). 

Entende–se, então, que a extensão universitária é a modalidade de formação 

continuada onde o indivíduo que já passou pela formação inicial, retorna a 
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universidade com o objetivo de aperfeiçoar a sua prática profissional, podendo ela 

ser presencial ou à distância12. No caso dos profissionais do magistério, as 

universidades se apresentam como instituições fundamentais para o processo 

formativo, “pois cabe a elas não só formar os professores para ingressarem no 

magistério, mas também oferecer acompanhamento às suas ações e dar 

continuidade à sua formação em serviço” (ALMEIDA, 2005, p.14). 

 

Extensão universitária, modalidade à distância 

A educação a distância não é uma modalidade de ensino nova no país, as 

primeiras iniciativas desta modalidade datam do inicio do século XX e se 

concretizavam inicialmente por meio de cursos por correspondência. Mais tarde o 

rádio e a televisão passaram a ser usados como meios de apoio (MUGNOL, 2009, 

p.344), porém, somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

1996, é que os cursos13 de educação à distância puderam funcionar por todo o país, 

amparados pela legislação. A partir de então, a chamada EAD passou a ser a 

modalidade de educação que mais cresce no país.14. 

Nas duas últimas décadas os dirigentes de universidades observaram que o 

desenvolvimento tecnológico, sobretudo a popularização do microcomputador e da 

internet, possibilitaram novas perspectivas de cursos, “se constituindo em 

ferramentas importantes para a contínua evolução da EAD” (MUGNOL, 2009, 

p.338). 

No documento Extensão Universitária: Organização e Sistematização 

(BRASIL, 2007a), o FORPROEX reconhece os cursos à distância como uma das 

“Ações de Extensão” (BRASIL, 2007a, p. 36) das universidades públicas brasileiras. 

Nele, a extensão à distância é caracterizada “pela não-exigência da presença do 

aluno durante toda a oferta da carga horária; as atividades presenciais (sessões de 

esclarecimento, orientação presencial, avaliação, etc) não devem ultrapassar 20% 

da carga horária total” (BRASIL, 2007a, p.37). Mais a diante, o referido documento 

                                                             
12 Embora o FORPROEX reconheça a Extensão Universitária à Distância como uma modalidade de formação 
continuada, ou uma “ação de extensão”, não existe consenso entre os teóricos em educação em tratar o 
ensino à distância como uma modalidade de formação diferente em relação às modalidades presenciais. 
Embora ciente desta falta de consenso, neste trabalho usaremos o termo modalidade à distância, termo 
também utilizado nos trabalhos de Mugnol(2009) e Almeida (2005). 
13 Lei nº 9394/96, art. 80, regulamentado pelo Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005. 
14 Segundo dados da Associação Brasileira de Educação a Distancia (ABED), in: http://www2.abed.org.br/ 
noticia.asp?Noticia_ID=401, acesso em 27 de janeiro de 2012. 
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imprime um quadro em que apresenta as modalidades dos cursos de Extensão 

Universitária e suas definições. A modalidade a distância é definida como “Curso 

cuja carga horária computada compreende atividades realizadas sem 

presença/supervisão de professor / instrutor (as avaliações podem ser presenciais)” 

(BRASIL, 2007a, p.38). 

Segundo Mugnol (2009), a sociedade sempre olhou com desconfiança o 

ensino à distância. Na formação continuada do professor, uma das dificuldades 

constatadas em relação a esta modalidade “é a pouca adequação dos temas 

abordados às realidades e aos problemas vividos pelos professores cursistas.” 

(ALMEIDA, 2005, p.14), porém, atualmente existe uma variedade enorme de cursos 

a distancia promovidos por universidades públicas e privadas e buscar uma 

formação que tenha alguma sintonia entre a teoria e a realidade de cada profissional 

da educação é “fundamental para que elas possam, de fato, agregar alguma 

contribuição às práticas dos professores que as freqüentam” (ALMEIDA 2005, p.14). 

Nos dias atuais torna-se possível a existência de cursos na modalidade à 

distância qualificados, pois: 

 

A existência de materiais didáticos de qualidade para a educação a 
distância, a mediação tecnológica dos meios de comunicação e informação, 
são atributos que se colaboram para o bom desempenho do papel do 
professor. Aos alunos são atribuídas maiores responsabilidade sobre a 
própria formação, traduzida esta, em maturidade intelectual para estudos 
individuais e disciplina para o cumprimento das tarefas propostas pelos 
professores (MUGNOL, 2009, p.340). 

 
Com a diversificação e expansão dos cursos a distância, caberia ao individuo 

que procura esta modalidade de ensino a maturidade e pesquisa sobre o curso 

oferecido por determinada instituição, no sentido de avaliar se a oferta atende aos 

seus interesses, pois. “A metodologia aplicada na EAD prima pela conscientização 

dos alunos sobre o seu papel no resultado das atividades acadêmicas para o seu 

aprendizado” (MUGNOL, 2009, p.340). Na EAD, além de materiais de qualidade e 

tutores comprometidos, devemos considerar que os principais meios de 

aperfeiçoamento são: o comprometimento, a responsabilidade do aluno e, 

principalmente “a utilização compartilhada de métodos e meios de transmissão das 

informações, o respeito às diferenças individuais com a utilização de métodos 

capazes de respeitar o ritmo da aprendizagem de cada estudante.” (MUGNOL, 2009, 

p.340) 
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Formação adquirida em outros espaços educacionais e culturais. 

Como já vimos anteriormente, o papel do professor nos dias atuais não pode 

se limitar a ser mero transmissor dos conhecimentos científicos e culturais 

acumulados através dos séculos, uma vez que estamos na era da tecnologia da 

informação. Hoje a informação está à disposição de qualquer individuo que se 

interesse por ela, por meio do rádio, televisão e da internet. A figura do professor, 

portanto, sofreu, nos últimos decênios, um processo de ressignificação, deixando ele 

de ser o transmissor dos conhecimentos acumulados para ser o agente mediador, 

proporcionando aos discentes, compreender o mundo atual, agir sobre ele e 

transformá-lo (AQUINO, 2000; FREIRE, 2006). 

Os docentes atualmente são constantemente desafiados a compreender as 

permanentes mudanças e para que possam trabalhar na intenção de os discentes 

compreenderem essas transformações e saberem lidar com elas, é importante que 

os profissionais de educação alcancem um elevado repertório cultural, considerando 

que:  

 

o trabalho docente fica muito mais rico se não nos mantivermos presos 
apenas ao conhecimento formal e aos conteúdos a serem ensinados, e 
lançarmos mão das inúmeras contribuições do mundo das artes e da 
literatura. Por isso, é fundamental que tenhamos um contato freqüente com 
o mundo da cultura de forma intensa e diferenciada, lendo livros de 
literatura, freqüentando museus, cinemas, teatros, concertos e shows, de 
modo a alargarmos nossos conceitos, nossos referenciais. Nesse sentido, 
os museus e centros culturais se constituem em espaços privilegiados de 
formação contínua (ALMEIDA, 2005, p.15) 

 

Mesmo num mundo em rearranjo sócio cultural, “o patrimônio central da 

escola é o professor, e o aluno aprende bem se o professor também aprende bem. 

Mais que o profissional do ensino, é o da aprendizagem” (DEMO, 2000, p.141), 

dessa forma, podemos então enxergar os museus e centros culturais como espaços 

privilegiados de formação, pois, além de oferecer entretenimento, ilustra 

conhecimentos, servindo de disparador para a ampliação do saber adquirido, 

podendo, inclusive, ser o espaço de aprofundamento desses conhecimentos, uma 

vez que, de uma forma geral, os museus e centros culturais não oferecem somente 

exposições temporárias ou itinerantes, mas outras atividades, como cursos e 

palestras, empréstimo e /ou consulta para fins de pesquisa dos materiais do acervo, 

biblioteca, videoteca ou audioteca, alguns, inclusive, oferecem atividades de 

formação continuada para professores (JACOBUCCI, 2006, p.55).  
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Para citar um exemplo, o Museu Paulista, popularmente conhecido como 

Museu do Ipiranga, ou ainda como Museu da Independência, em São Paulo, criou o 

setor de Educação, onde oferece, desde o ano de 2001, um Serviço de Atividades 

Educativas. Uma das atividades desenvolvidas pelo serviço denomina-se Programa 

de Orientação para Professores (POP), que tem como um dos objetivos a realização 

de oficinas de formação continuada para professores, educadores e estudantes 

universitários.15  

Jacobucci (2006), em sua pesquisa cujo objeto consistia numa análise sobre 

a oferta de formação continuada para professores em centros e museus de ciências 

no Brasil, revelou que esses espaços podem oferecer importantes contribuições para 

a formação dos professores, ao apontar que tais formações podem ser responsáveis 

pela: 

 

atualização de conteúdos, importante e necessária para que o trabalho 
docente possa ser realizado de forma conectada às novidades tecnológicas 
e científicas do mundo atual, até o fortalecimento da bagagem intelectual 
dos professores por meio de discussões intensas e fundamentadas em 
leituras teóricas (p.272),  

 

E completa: 

 

Através do estudo teórico de temas relacionados à prática pedagógica [...] 
os centros e museus de ciências auxiliam os professores a perceberem o 
trabalho docente de forma mais ampla, privilegiando o estabelecimento de 
relações entre as diferentes formas de se ensinar ciências e as 
possibilidades futuras do aluno se tornar independente e crítico frente às 
informações científicas presentes no dia a dia. Os núcleos de divulgação 
científica que vão além e oferecem aos professores textos, artigos e livros 
que debatem a educação no Brasil considerando os aspectos históricos, 
econômicos, políticos, sociais e culturais, incluindo um resgate do papel 
social da docência, colaboram para que os professores engendrem novas 
tramas mentais e relações com os acontecimentos históricos que 
determinam a situação atual do sistema educacional brasileiro, ampliando 
assim a visão de mundo e a conscientização sobre o próprio trabalho.(p.272 
-273) 

 

Portanto, consideramos que para ampliação do repertório cultural do 

professor, além da formação adquirida nos centros universitários, os museus e 

centros culturais também apresentam potencial para os docentes compreenderem e 

se adequarem às constantes mudanças e se fortalecerem como agentes essenciais 

para o processo de formação das novas gerações. 

                                                             
15 Disponivel em: http://www.mp.usp.br/educacao/apres_educ.html acesso em 28 de janeiro de 2012. 
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Formação adquirida com o engajamento em organismos sociais como 

sindicatos e ONG’s 

Como já mencionado, o papel do professor passa por um processo de 

ressignificação, o modelo tradicional de ensino, aquele cujas “relações sociais são 

quase que praticamente suprimidas e a classe [grupo de alunos] como 

conseqüência, permanece intelectual e afetivamente dependente do professor” 

(MIZUKAMI, 1986, p.15), advindo de um processo cultural disciplinador, autoritário e, 

por isso excludente, “hoje parecem já não encontrar ressonância nas experiências 

cotidianas dos professores, impulsionando-os a árdua tarefa de se (re)posicionarem 

em relação aos modelos que até então prescreveram suas condutas profissionais 

(AQUINO; MUSSI, 2001, p.213). 

Ao refletirem sobre a ressignificação de suas práticas, parte dos profissionais 

de educação passaram a enxergar a possibilidade de uma formação que os 

recolocassem em sintonia com as novas demandas sociais, para tanto, entenderam 

que a formação continuada adquirida nos bancos universitários talvez não pudesse 

produzir todos os efeitos necessários, em relação ao conhecimento das diferentes 

realidades regionais, para que o professor pudesse trabalhar as consciências e, 

assim, agir a fim de formar cidadãos críticos e ativos, produtos das novas demandas 

escolares.(AZEVEDO, 2002, p.84). Muitos procuraram, então se engajar em 

movimentos sociais, ONGs ou sindicatos objetivando novos significados para a 

carreira. 

 

Formação adquirida por meio do engajamento em ONGs ou Movimentos 

Sociais. 

A relevância da parceria promovida por ONGs e movimentos sociais tanto no 

engajamento do profissional em questões sociais, quanto a participação em 

processos formativos oferecido por essas organizações, caracterizam-se como um 

meio de aperfeiçoamento intelectual não formal (PEREZ, 2009), com o fim de 

desenvolver, ou polir o olhar docente para o aspecto humano, necessário para a 

prática profissional e de (re)conhecer no aluno, um sujeito potencialmente ativo nas 

ações que visem o bem estar coletivo e por consequência o desenvolvimento de 

uma sociedade mais justa e solidária. 

A educação não formal, aquela em que, segundo Perez (2009): 
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é estruturada e promovida por indivíduos, grupos ou organizações que 
compreendem a necessidade de realizar de modo estruturado e intencional 
o ensino de determinados conhecimentos ou saberes e práticas, voltado 
para pessoas e grupos que deliberadamente buscam construir 
aprendizagens que sejam significativas. (p.56 – 57). 

 

Não se caracterizariam em saberes escolares, ou seja, naquilo que estudos 

da década de 1980 denominavam saberes para um “currículo formal” (MONTEIRO, 

2001, p.124), mas saberes que visam “a organização de cidadãos para a gestão 

democrática e a participação ativa nas decisões sobre o uso dos recursos 

comunitários” (PEREZ, 2009, p.80). 

Perez conceitua educação não formal como aquela que apresenta 

intencionalidade na ação, porém com implicações pedagógicas não formalizadas, 

sendo oferecidas, entre outros, por movimentos sociais. Ele aponta que os 

movimentos sociais e ONGs apresentam um diferencial em relação às instituições 

formais de ensino, “uma vez que elas possuem origens, configurações institucionais 

e posicionamentos políticos historicamente diversificados, os quais influenciam na 

visão de educação e nas práticas que adotam.” (p.63). 

Almeida (2005) aponta que algumas instituições estão se preocupando em 

trazer para seu campo de atuação, questões ligadas ao cotidiano da educação, 

“oferecendo aos professores possibilidades de rever suas ações profissionais e de 

realizá-las de maneira mais orgânica e compromissada” (p.15), porém, alerta que ao 

se interessar por uma formação oferecida por uma instituição não formal: 

 

novamente se coloca a necessidade de que os professores tenham critérios 
e cuidados na escolha de propostas sérias, voltadas para favorecer 
situações formativas que sejam realmente capazes de propiciar elementos 
que nos ajudem a avançar na compreensão das necessidades que estamos 
enfrentando em nosso trabalho e a implementar novas práticas que 
possibilitem o crescimento de todos os alunos, independente de sua origem 
social, étnica ou religiosa. (p. 15) 

 

Ao procurar uma instituição não formal para o processo formativo, o professor 

deve julgar se a formação oferecida está de acordo com o que ele espera, pois as 

ONGs e movimentos sociais carregam em seu bojo uma forte carga ideológica, 

sendo que o processo formativo não é o papel principal de atuação desses 

organismos. Segundo Perez (2009, p.123): 
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as ONGs possuem um papel social claramente delimitado, devendo se 
dedicar, em síntese, ao incentivo das populações à participação 
democrática e ativa ... Elas devem ainda, atuar no sentido de favorecer a 
renda de forma solidária pela população empobrecida bem como a oposição 
ao modelo de organização, bem como, a oposição ao modelo de 
organização ao trabalho focado no interesses [sic] do capital e na 
desarticulação e despolitização dos trabalhadores. 

 

Caberá ao professor avaliar se essa carga ideológica lhe servirá como um 

fator positivo ou negativo para o processo formativo, ou seja, se ela vai ser capaz de 

minimizar suas angústias, propor uma verdadeira reflexão sobre a sua prática, tirá-lo 

de sua zona de conforto ou ainda, se haverá um impacto significativo em sua prática 

em sala de aula. 

 

Formação adquirida por meio do engajamento em Sindicatos 

Os sindicatos, sobretudo os dos profissionais da educação também são 

organizações que podem oferecer uma importante contribuição para o processo 

formativo do pessoal docente. Estes são espaços que apresentam extrema 

relevância na construção de sujeitos com postura coletiva, contribuindo para a 

emancipação e autonomia do profissional na construção de seus saberes 

(ALMEIDA, 2000). 

Os sindicatos também podem ser considerados espaços privilegiados para a 

formação contínua do professor, pois além de sua função legal que, segundo o 

artigo 513 da Consolidação das Leis Trabalhistas é, entre outras, a de representar 

os interesses da a categoria relativos à atividade exercida (BRASIL, 1943), 

assumem também o papel de auxiliar no desenvolvimento profissional dos 

professores, ao “promover o debate sobre o contexto e o significado da atuação 

profissional dos professores” (ALMEIDA, 2000, p.3), com foco nas lutas pela 

valorização e melhores condições de trabalho da categoria, que geram juízos de 

valores quanto a postura do educador, levando-os a refletir sobre o processo de 

(re)significação da atuação docente. 

De maneira geral, os sindicatos dos profissionais da educação contam com 

centros voltados a formação continua do pessoal docente. Utilizamos como exemplo 

o Centro do Professorado Paulista, o mais antigo sindicato dos professores da Rede 

Estadual de Educação de São Paulo, que conta com o Instituto de Estudos 

Educacionais Sud Menucci, oferecendo vários cursos a seus filiados. 

Exemplificamos aqui os preparatórios para concurso, curso de Linguagem Brasileira 
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de Sinais, a LIBRAS, e “a Saúde da Voz”16. Além do Instituto, o sindicato ainda 

comporta a Central de Cursos, oferecendo regularmente17 a seus filiados, cursos de 

dança, de línguas, informática, yoga e pintura. Percebemos a princípio, que se trata 

de cursos que não estão atrelados à prática profissional, mas que indiretamente 

podem servir de disparadores para a reflexão sobre a atuação docente. 

O Centro do Professorado Paulista ainda mantém convênios com diversas 

instituições universitárias, que oferecem descontos em cursos de extensão 

universitária, graduação e pós- graduação para os filiados e seus dependentes. 

Notamos que a estrutura sindical também necessitou iniciar um processo de 

ressignificação, para se adequar às novas demandas sociais, com isso elas 

obrigaram seus dirigentes a reverem alguns métodos de luta. Almeida (2000, p.10) 

atenta para “a necessidade de um novo projeto sindical, capaz de fazer frente às 

mudanças conjunturais decorrentes do processo de globalização.”, e aponta que no 

mundo de hoje “já não há mais espaço para sindicatos que se mantenham restritos 

às temáticas eminentemente corporativas e às estratégias confrontacionistas, 

válidas para a década de 80” (ALMEIDA, 2000, p.10).  

Os sindicatos seriam então um apoio válido para que o professor possa 

ressignificar seu papel frente aos desafios contemporâneos, ao mesmo tempo em 

que este apresenta aos sindicatos a necessidade de ressignificar também seu papel 

frente às novas demandas sociais, políticas e culturais, ao oferecer a seus filiados, 

algo além das lutas por melhores condições de trabalho e melhorias salariais. 

Entendemos que a formação advinda do engajamento em movimentos 

sociais, ONGs e sindicatos, ou os processos formativos oferecidos por essas 

instituições apresentam a intenção de situar o professor neste mundo de contrastes, 

promover a busca pela ampliação de seu repertório cultural e aproximá-lo às 

diversas realidades sociais políticas ou econômicas. 

 

1.3 FINALIDADES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 

A formação continuada pode ocorrer por diversas finalidades. Lauderrière 

(1981, p.60) atribui a ela, as seguintes: 

 

                                                             
16

 Exemplos de cursos oferecidos no 1º semestre de 2012., disponível em http://www.cpp.org.br/ 
noticiascpp.php?id=4312, acesso em 04 de fevereiro de 2012. 
17 Cursos oferecidos desde 1998, disponível em: http://www.cpp.org.br/index_menu.php?id=130, acesso em 
04 de fevereiro de 2012. 
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(i) un recyclage lié aux insuffisances de la formation initiale (qu'elle soit 

générale ou professionnelle) et à l'évolution des objectifs, structures, 

contenus et métho desen matière d'enseignement ; 

(ii) un perfectionnement dans le même emploi ; 

(iii) une préparation à un changement d'emploi : 

— dans le secteur de l'enseignement ou en dehors de ce dernier ; 

— dans le secteur de l'enseignement, avec promotion, soit par changement 

de niveau d'enseignement, …
18

 

 

Documentos e estudos mais recentes, como o Referencial para Formação de 

Professores (BRASIL, 2002b) ou o boletim Formação Contínua de Professores 

(BRASIL, 2005a) atribuem, além das citadas, outras finalidades para que o 

profissional de educação adira aos programas de formação continuada. Vejamos: 

 

Reflexão sobre a prática 

Desde a assinatura da Lei Federal nº 5.692 de 11 de agosto de 197119, que 

fixou as Diretrizes e Bases da Educação de 1º e 2º graus, existe a preocupação com 

a democratização do ensino. A referida lei instituiu o ensino básico obrigatório, 

chamado de 1º grau, para os oito primeiros anos de estudos de crianças de 07 a 14 

anos de idade. 

Termos como acesso e a permanência da criança na escola passaram a fazer 

parte da rotina dos estudos pedagógicos, uma vez que “o número de vagas e 

estabelecimento de ensino foi ampliado consideravelmente, democratizando cada 

vez mais o acesso à escola” (AQUINO, 2000, p.105). 

Esse movimento inseriu na educação formal uma parcela da população que 

ate então estava excluída das escolas. O ensino ate então tinha um caráter elitista, 

ministrado, sobretudo, por “escolas militares ou religiosas, e algumas poucas leigas, 

que atendiam uma parcela muito reduzida da população” (p. 105).  

O novo perfil de estudantes que acessaram a educação básica a partir da 

década de 1970 provocou também uma mudança na concepção de como os 

                                                             
18 (I) de reciclagem relacionados com deficiências da formação inicial (seja geral ou profissional) e alterar 
objetivos, estruturas, conteúdos e métodos educacionais; 
(ii) uma melhoria nas condições de trabalho; 
(iii) a preparação para uma mudança de emprego:  
- No setor da educação ou fora dele; 
- No setor da educação, com promoção, ou alteração no nível de ensino... 
19 Revogada pela Lei nº 9394/96, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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sistemas de ensino enxergavam esse novo alunado. Os dirigentes dos sistemas 

entenderam que precisavam ressignificar o papel da escola, para fazer com que os 

alunos permanecessem nela e progredissem de forma quantitativa, bem como de 

forma qualitativa nos estudos.  

Essa nova configuração na educação provocou o que Aquino e Mussi (2001) 

chamaram de “despotencialização dos saberes” do docente 

 

No cotidiano do trabalho escolar, a despotencialização dos saberes 
docentes é pressentida concretamente pela "incapacidade", autoproclamada 
pelos professores, de desempenhar seu ofício quando clivado por um perfil 
de clientela que não mais corresponde às representações clássicas daquilo 
que se aprendeu a compreender e legitimar como características 
substantivas do alunado.(p.215) 

 

O modelo “ritualístico de aula” (AQUINO; MUSSI, 2001, p.215) empregado até 

então, ao qual girava em torno da promessa de um futuro promissor, do exercício da 

responsabilidade do educando “como forma primeira de se habilitar a uma cidadania 

autônoma na condição adulta, não mais se mostram como ações corporificadas pelo 

aluno atual” (AQUINO; MUSSI, 2001, p. 216). 

O papel do professor e da escola deveria ser ressignificado como condição 

para que conseguissem atender ao novo perfil do alunado. Portanto, foi preciso 

“Criar e recriar formas e modelos, bem como espaços e tempos para a reflexão” 

(GHEDIN, 2005, p.24). 

As relações sociais no ambiente escolar, advindas dessa nova demanda, 

mostraram que o “modelo de aplicação técnica” do conhecimento não poderia ser 

mais aplicado num sistema educacional que pretendia acomodar uma gama 

diversificada de realidades. Schön (Apud AQUINO; MUSSI, 2001) aponta que a 

prática profissional acontece num ambiente de indefinição, incerteza e inconclusão, 

sendo que suas situações singulares devem ser investigadas, compreendidas, 

avaliadas e recriadas, num movimento intencional, ativado por meio de processos 

reflexivos sistemáticos.  

A nova realidade educacional demonstrou que o profissional de educação 

deveria dotar-se de alguns saberes fundamentais para a prática docente, porém, a 

reflexão sobre ela seria fundamental para avaliar a relação entre a teoria e a prática: 

se elas se confirmam ou se devem ser readequadas.  
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Freire defende que “na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 

2006, p.39), a formação continuada seria, então o momento ideal para que o 

professor pudesse fazer uma reflexão critico-avaliativa de sua prática com vistas a 

confirmar ou transformar sua ação. Com relação ao exposto, Freire (2006, p.64) 

completa: 

 

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a 
dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo 
pensar também, como já salientei, em como ter uma prática educativa em 
que aquele respeito, que sei dever ter ao educando, se realize em lugar de 
ser negado. Isto exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha 
prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com 
os educandos. 

 

“O trabalho do professor é um trabalho de natureza intelectual e não um 

executor de técnicas” (GHEDIN, 2005, p.28), a dinâmica escolar, nos últimos 

quarenta anos passou a ser bastante variável, dessa maneira, os conhecimentos 

acadêmicos do pessoal docente deveriam ser adequados às realidades presentes 

em cada unidade educacional, ou ate mesmo em cada turma de uma unidade, dada 

a heterogeneidade existente nas escolas (AQUINO, 2000). Essa adequação ocorre 

quando o docente faz uma analise crítica sobre sua prática.  

A formação continuada deveria, então, ser formatada de forma a criar 

condições para a transformação intelectual, advinda do debate reflexivo sobre a 

prática docente. É durante o processo de formação permanente que, coletivamente 

se discutem os desafios educacionais, sobretudo os novos desafios surgidos a partir 

da Lei nº 5.692/71, que tirou o professor de sua zona de conforto, que transformou o 

papel do professor e o colocou frente as novas demandas educacionais. Segundo 

Zainko (2006, p. 195), a formação continuada deveria ser: 

 

concebida como uma ajuda aos professores para que possam modificar e 
rever a relação estabelecida na sua prática, percebendo-se [os professores] 
como profissionais da educação, ou seja, como docentes atuantes que 
diagnosticam e compreendem os processos pedagógicos e que, por isso 
mesmo, detém melhores condições de participar de maneira efetiva da 
elaboração da proposta pedagógica da escola. 
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Portanto, a formação continuada dos professores parte regularmente das 

práticas usuais, e a reflexão sobre sua prática apresenta o caráter primaz de 

transformar o professor em efetivo gestor do processo educacional, bem como 

aperfeiçoar e adequar as intervenções pedagógica às diferentes realidades 

educacionais existentes. 

 

Aperfeiçoamento da pesquisa no campo da docência. 

A nova configuração escolar surgida recentemente, pelos motivos explicitados 

anteriormente, levou parte dos educadores a entender que precisavam adequar 

suas práticas aos novos paradigmas educacionais. Com isso alguns profissionais da 

educação se viram na necessidade de rever certas atuações pedagógicas e 

entenderam que seria necessário um investimento pessoal no campo da pesquisa 

docente. 

O professor de educação básica como pesquisador é visto por alguns 

estudiosos como uma figura recente no cenário educacional, pois foi a pouco que o 

professorado e os administradores escolares se deram conta de que não é mais 

possível a existência de uma escola como sendo “o lugar por excelência onde se 

realiza a educação, a qual se restringe, em sua maior parte, a um processo de 

transmissão de informações em sala de aula e funciona como uma agência 

sistematizadora de uma cultura complexa.”(MIZUKAMI, 1986, p.12), nem é mais 

possível que o professor seja visto como o agente “intimamente ligado à transmissão 

de certo conteúdo que é predefinido e que constitui o próprio fim da existência 

escolar.” (MIZUKAMI, 1986, p.15). 

Freire critica o fato de o papel do professor não estar ligado desde o início ao 

do pesquisador da ação.  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade. (FREIRE, 2006, p.29) 

 

Ele destaca ainda num tom crítico, dada a obviedade da questão, que o 

processo de pesquisa do professor faz parte de sua formação permanente: 
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Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de 
ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da 
prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é 
que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque professor, como pesquisador. (FREIRE, 2006, P.29) 

 

Portanto, não há prática pedagógica qualificada nem reflexão sobre a prática 

sem a pesquisa. As atividades inerentes ao trabalho do professor, como 

planejamento, por exemplo, sintetizam de que forma o trabalho do professor está 

atrelado à pesquisa. Só é possível planejar uma aula, ou produzir um planejamento, 

seja ele bimestral ou semestral, quando já se tem algum conhecimento da realidade 

de determinada turma, e para se chegar a essa conclusão, o professor deve fazer 

pesquisa de observação empírica ou se utilizar de registros existentes na instituição, 

os passos seguintes, como a seleção dos conteúdos e a forma de abordá-los, por 

exemplo são produtos do trabalho de pesquisa do professor e, a retomada de seus 

registros e a avaliação de sua atuação, objetivam o aperfeiçoamento da prática. 

Segundo Ghedin (2005, p. 29) 

 

A pesquisa como principio orientador, exige que o profissional da educação 
seja um professor sujeito do conhecimento. O professor deixa de ser o 
protagonista dogmático de um processo de transmissão de conhecimentos, 
e assume seu trabalho como partícipe da construção conjunta. 
A pesquisa é um elemento de formação, aprimorando o questionamento, a 
curiosidade científica, a busca de rigor, a responsabilidade social. Esta 
perspectiva tem como principal conteúdo de ensino a busca da qualidade 
formal e da qualidade política. 

 

Observamos, assim, que pesquisa e prática pedagógica são intrínsecas, 

porém a prática da pesquisa não precisa ser um movimento solitário. Para que o 

professor, como pesquisador de sua prática, tenha condições de formar cidadãos 

críticos e ativos, é necessário que os sistemas de ensino estejam qualificados a 

oferecer um ambiente de formação continuada acolhedor e que contemple a prática 

da pesquisa docente. Para que isso ocorra, a escola deve favorecer condições 

necessárias para um ambiente de pesquisa, como “apoios institucionais, sobretudo 

biblioteca, videoteca, banco de dados, informatização, laboratórios, locais de 

experimentação, etc” (GHEDIN, 2005, p.30). 
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O programa de formação continuada em serviço desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo20 pleiteia a pesquisa como uma das abordagens do 

processo e, em certo sentido, oferece condições para que se crie um ambiente 

propicio à pesquisa na escola. Aquino e Mussi (2001, p. 211) ao se referirem ao 

sistema formativo adotado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 

apontaram que: 

 

ao serem operados por práticas formativas concretas, promovem novas 
possibilidades de experiências de si para os professores, conferindo novas 
configurações de subjetividade para os professores no tempo presente – 
professor reflexivo, professor autônomo, professor investigativo. No interior 
de relações institucionalizadas, a vivência destas configurações é 
metabolizada pelos docentes, que produzem uma forma peculiar de 
reflexão, não vislumbrada na pauta dos programas de formação. 

 

Os autores apontam ainda que o programa, ao qualificar o professor como 

profissional reflexivo, oportuniza ao docente reconhecer como agente imprescindível 

do processo, o gestor da prática, valorizando-o em seu modo de pensar e por 

consequência, de atuar, num “procedimento sistemático de investigação de si 

mesmo” (AQUINO;MUSSI, 2001, p.220) 

 

Fortalecimento da identidade profissional do professor – 

profissionalização da carreira docente 

Por muitos anos o professor foi associado a uma figura messiânica e ainda 

nos dias de hoje não é difícil encontrar aqueles que afirmam lecionar por amor, dom 

ou missão, esse ideal que se criou ao redor do professor gerou a crença que esse 

dom era universal, e com isso, ele não precisaria aperfeiçoar sua prática.  

O próprio sistema educacional endossava essa ideologia, visto que até a 

assinatura da nova LDB, (Lei nº 9394/96), para se tornar professor das séries iniciais 

no nível básico, era necessária apenas a conclusão do curso de colegial técnico, 

denominado Magistério. 

Bitencourt (2006) defende que essa visão do professor que leciona tão 

somente pelo ideal se deu de forma intencional, cultivada pelas próprias políticas 

públicas em educação implantada pelos sucessivos governos e serviu para sustentar 

                                                             
20 O programa de formação em serviço adotado pela Prefeitura Municipal de São Paulo será explanado de 
forma mais precisa em outro momento neste trabalho. 
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o plano de democratização do ensino, que vem se desenrolando desde o inicio da 

década de 1970. 

 

A expansão da escolarização obrigatória e a busca da cobertura universal, 
associada à permanência do aluno na escola, respostas corretas às 
demandas legitimas da sociedade, ocasionaram, ao menos, duas mudanças 
de alta visibilidade: o aumento do numero de alunos e o ingresso de um 
outro professor na escola, diferente daquele conhecido até então. Isso vem 
graças ao fato de que a expansão do ensino público se deu sem qualquer 
aumento no investimento na área da educação e até com redução dos 
recursos orçamentários, como foi amplamente demonstrado nos estudos 
realizados por especialistas nos últimos anos.(BITENCOURT, 2006, p.70) 

 

O ingresso de um maior contingente de alunos nos sistemas de ensino 

gerou a necessidade de contratação de um número cada vez maior de 

professores, o inchaço no sistema não foi acompanhado pelo aumento nos 

investimentos e isso “representou uma forte deterioração nos salários e nas 

condições de trabalho dos profissionais de educação” (BITENCOURT, 2006, p. 

70). Com os sistemas educacionais nessas condições, reforçou-se a ideia do 

professor como figura messiânica, aquele que não precisa de condições 

necessárias para desenvolver seu trabalho, afinal, ele trabalha por amor ao 

ofício. Neste quadro, as políticas educacionais passaram a enxergar a formação 

(tanto a inicial como a continuada) como uma responsabilidade do professor e 

não um dever do estado em sorver seus sistemas com profissionais qualificados 

(BITENCOURT, 2006, p. 70-71). 

Por fim, a universidade deixou de ser vista como um centro de excelência 

para a formação do profissional de educação. 

 

A tentativa de retirar a formação de professores do âmbito das 
universidades, favorecer uma formação aligeirada e de acesso a qualquer 
profissional de nível superior que se disponha a fazer cursos rápidos, vem 
alicerçada pelo argumento do auto custo da formação universitária e da 
idéia de que, para ensinar, não precisa ser profissional, é preciso 
simplesmente querer. Incluem-se ai também as campanhas de voluntariado 
na escola, alfabetização solidária, entre outros instrumentos e aparatos de 
propaganda governamental. (BITENCOURT, 2006, p.74) 

 

Em meados da última década do século passado, algumas transformações 

necessárias aconteceram, a nova LDB, em seu artigo 62 e o Decreto nº3.276 de 06 

de dezembro de 1999, que regulamenta o texto do referido artigo transformaram os 

pré-requisitos para a atuação na carreira do magistério. A partir de então, todo 
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professor para obter a licença para atuar, deveria ser detentor do diploma 

universitário.  

Neste mesmo período, eram divulgados os primeiros dados do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, o SAEB21 os quais apontavam que a educação 

pública brasileira não estava sendo gerida a contento. A análise dos dados dessa 

avaliação revelou que “Em relação ao grau de instrução dos professores [...] aqueles 

que possuem no mínimo ensino superior completo contribuem para um melhor 

desempenho dos seus alunos.” (BIONDI; FELICIO, 2007, p.15).  

Percebeu-se uma mudança de paradigmas em relação a formação do 

professor, dada a necessidade de reconstruir a identidade docente, distanciá-lo da 

“imagem de super-herói” (BARROSO, 2006) e aproximá-lo de uma imagem mais 

profissionalizante. Segundo Matos (2000, P.22): 

 

A investigação sobre o problema da “formação de professores” está, hoje, 
associada à discussão de sua “profissionalização”, sinalizando uma guinada 
na percepção histórica de que o exercício do magistério tinha, como 
fundamento, a vocação ao magistério, levando a crer que pessoas “eleitas” 
portavam como inerentes a sua própria constituição ontológica, o dom de se 
fazerem educadoras com todos os necessários atributos requeridos pela 
“condição”. 

 

Hoje a temática sobre a formação profissional do professor está em evidência, 

a questão que se levanta é: qual o modelo de profissional que o professor deseja 

ser? Enguita (2006) depois de dissertar sobre o modelo liberal, burocrata e 

democrático de profissionais; considera este último o mais apropriado para os 

profissionais da educação. 

 

De certo modo, o modelo de profissionalismo pelo qual suspiram muitos 
docentes é o da profissão liberal: médicos, advogados, arquitetos [...](na 
realidade, sobre a idealização das condições destes). Ao contrario, o 
modelo a partir do qual atua a Administração é outro, o do que poderíamos 
chamar a profissão burocrática ou organizacional [...] Diferentemente da 
profissão liberal que tem seu solo natural no mercado (monopolista), a 
profissão organizacional tem no Estado (hierárquico); em contraste com o 
valor outorgado por aquela autonomia, a independência e a singularidade, 
esta é atribuída à disciplina, à disponibilidade e à intercambialidade dos 
membros da profissão. Entretanto é duvidoso que nenhum dos modelos 
seja o mais adequado para a instituição escolar, a qual parece necessário 
configurar, com certa eqüidistância do mercado e do Estado, como um 

                                                             
21

 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é uma avaliação externa em larga escala aplicada a cada 
dois anos. Seu objetivo é realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de alguns fatores que 
possam interferir no desempenho do aluno, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é 
ofertado. Faremos uma analise mais detalhada sobre o SAEB no segundo capítulo deste trabalho. 
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serviço público caracterizado por uma clientela ao mesmo tempo soberana 
e dependente e por uma relação entre ela e a profissão que não pode 
basear-se nem na autonomia de ambas (liberal) nem em uma regulação 
estrita de sua dependência (burocrática) mas sim em uma relação de 
cooperação. Em termos mais claros, isto é o que parece corresponder a 
uma relação na qual nem o público é inteiramente leigo e desvalido nem o 
profissional plenamente experto e auto-suficiente. Na falta de um termo 
melhor, e mesmo sabendo que é obliquo, chamarei isto uma profissão 
democrática. 
Finalmente, no modelo democrático, o compromisso comum com os fins 
facilita o controle interno por parte dos pares e converte seu reconhecimento 
no principal incentivo. (ENGUITA, 2006, P. 111-113). 

 

Tendo o modelo democrático a característica de desenvolver um ambiente 

coletivo, seria este adequado à profissão do professor, pois o profissional de 

educação se desenvolve a partir de um ambiente que o incentive na construção 

coletiva e no trabalho em equipe, num processo de formação e auto formação. A 

docência como profissão nunca se encerra nela mesma, necessita de estimulo 

continuo para acompanhar as constantes transformações da sociedade e a 

educação como um ato intencional. Segundo Abreu et al (1999, P. 23) 

 

A formação precisa intencionalmente possibilitar o desenvolvimento do 
professor como pessoa, como profissional e como cidadão. Isso se reflete 
nos objetivos da formação, na eleição de seus conteúdos, na organização 
institucional, na metodologia, na criação de diferentes tempos e espaços de 
vivência para os professores. Construir uma proposta de formação que 
atenda a esses propósitos, exige, antes de mais nada, conhecer e analisar 
a atuação profissional do professor . 

 

No que tange a formação continuada, ela se apresenta como um espaço 

favorável ao processo de profissionalização docente, bem como da formação da 

identidade do professor, pois ela “constitui-se num processo através do qual o 

professor vai construindo saberes e formas que lhe possibilitam produzir a própria 

existência nessa e a partir dessa profissão” (GUIMARÃES, 2005, p.33). A formação 

continuada, enquanto trabalho de equipe, quando direcionada no sentido da perícia 

não só técnica, mas também humana do professor, portanto, abandonando o “mito 

messiânico da docência”, pode contribuir para a o desenvolvimento de uma cultura 

profissional “que se encaminhe para uma forte profissionalização” (PERRENOUD, 

2000a, p.62). 

 

 

 



50 

 

Evolução funcional  

Em virtude das dificuldades encontradas pelo profissional de educação e, 

sobretudo, pela necessidade de fortalecimento de sua identidade profissional, alguns 

sistemas de ensino como a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por 

exemplo, adotaram maneiras de estimular seus profissionais a se manterem em 

formação permanente. Uma delas é ofertando cursos durante o horário de trabalho 

do docente, sem nenhum prejuízo ao mesmo (dispensa de ponto), porém a mais 

eficaz e que abrange um universo maior de profissionais, refere-se a cursos com 

validação para fins de evolução funcional, cujo objetivo, além de estimular na 

formação permanente do educador, poderá culminar num reajuste no ordenado do 

mesmo. 

Entender se tais formas de estimulo à formação permanente do professor 

atende ao seu objetivo principal, que é o desenvolvimento da educação é uma tarefa 

muito difícil, dado o número limitado de pesquisas neste segmento. 

Estrela (2006) fez uma análise sobre a formação continuada em países 

pertencentes à União Europeia, segundo ela: 

 

Não existe nenhuma avaliação do sistema de formação continua que nos 
permita uma formulação de juízo de valor, criterioso, global, e generalizável, 
sob os efeitos desencadeados pela formação nos professores, nos alunos, 
nas escolas e na comunidade envolvente (ESTRELA, 2006, p.49) 

 

Porém a autora aponta, baseando-se em relatos coletados de 

administradores escolares, que a associação entre a formação continuada e 

progressão na carreira se apresenta como um aspecto negativo do sistema de 

formação permanente do professor, segundo ela isso provocou: 

 

O divorcio entre os Centros e as Escolas. A pressão decorrente da 
necessidade de obtenção de créditos não só estimulou como foi um 
obstáculo â elaboração de planos coerentes de formação relacionados com 
as necessidades das escolas e com o seu projeto educativo ( p.52) 

 

A massificação da educação continuada, vista em principio como um fator 

positivo para o processo educacional, logo se mostrou inócua, pois a corrida pelos 

créditos provocou um aumento exponencial dos cursos de capacitação, e muitos 

deles sem critérios, não atenderam as demandas educacionais em voga. 
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Esse fenômeno também ocorreu no sistema municipal da cidade de São 

Paulo. No capítulo 3 abordaremos com maiores detalhes que, embora os 

professores estejam em constante formação, ao analisar os dados das avaliações 

institucionais, verificamos que esse talvez não seja o fator de maior relevância em se 

tratando da melhoria do processo. 

A formação imposta como condição para a progressão na carreira perde o 

seu significado, uma vez que, em geral, o professor procura determinados cursos 

com um fim exclusivamente individual, ou seja, não há o interesse em participar de 

forma ativa das discussões, de compreender como funciona o processo de transpor 

a teoria em atividade prática, pois o objetivo daquela formação deixa de ser o da 

transposição didática e passa a ser exclusivamente o da evolução funcional. Estrela 

defende que essa forma viciada pode ser corrigida ao se privilegiar a “formação 

voluntária, em grupos de auto-formação, e centrada na vida escolar e seus 

problemas” (ESTRELA, 2006, p.58). 

 

1.4 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PREFEITURA 

DE SÃO PAULO  

 

1.4.1 Educação pública municipal até 1989 

Antes de dissertarmos sobre o histórico da formação continuada de 

professores da rede paulistana, faz se necessário o entendimento sobre a trajetória 

da rede pública nesta cidade.  

A História da educação publica municipal começou em 1935 quando o poeta 

Mario de Andrade, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura do município de 

São Paulo, na gestão do prefeito Fábio Prado, criou os Parques Infantis para o 

atendimento de crianças de 3 a 12 anos. (SÃO PAULO, 2010a)  

Os parques eram destinados, sobretudo, aos filhos de operários que, a partir 

de então teriam onde deixar suas crianças em segurança enquanto trabalhavam. 

Nessas instituições não existia uma proposta pedagógica definida, sendo as 

atividades, geralmente, dirigidas de forma lúdica e artística. 
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Os parques infantis criados por Mário de Andrade em 1935 podem ser 
considerados como a origem da rede de educação infantil paulistana (Faria 
1995)

22
 – a primeira experiência brasileira pública municipal de educação 

(embora não-escolar) para crianças de famílias operárias que tiveram a 
oportunidade de brincar, de ser educadas e cuidadas, de conviver com a 
natureza, de movimentarem-se em grandes espaços [...]. Lá produziam 
cultura e conviviam com a diversidade da cultura nacional, quando o 
cuidado e a educação não estavam antagonizados, e a educação, a 
assistência e a cultura estavam macunaimicamente integradas, no tríplice 
objetivo parqueano: educar, assistir e recrear. (FARIA, 1999, p.61) 

 

Somente a partir de 1956, durante a administração do prefeito Juvenal Lino 

de Matos o município de São Paulo assumiu de fato o compromisso pela área da 

educação, com a criação do Grupo Municipal de Ensino Primário Jaçanã e com a 

assinatura do “Decreto nº 3.070/56 que autorizava a então Secretaria de Educação e 

Cultura a construir prédios de propriedade da prefeitura para atender a demanda por 

alfabetização” (DOMINGUES, 2009, p.69), porém, desde os seus primórdios, o 

ensino público municipal em São Paulo esteve à mercê das orientações políticas dos 

sucessivos governos que assumiam o controle da cidade, estando também atrelado 

ao, por vezes turbulento, contexto nacional, no qual as políticas eram orientadas, ou 

para o proveito próprio, ou na busca de soluções para resultados imediatos dos 

problemas sociais e econômicos.  

Neste contexto, a formação continuada de professores da rede municipal de 

São Paulo, seguia as orientações da política nacional e carregava todo o viés do 

controle político. 

Segundo Domingues (2009), desde a sua criação e por todas as décadas de 

1960 e 1970 “a formação continua era oferecida por meio de treinamento dos 

professores que se dava basicamente por meio da transferência de conhecimentos e 

métodos cuja aplicação [estimava-se] produziria no aluno os objetivos esperados” 

(p.69), era regida por ações descontinuas, desarticuladas e “pautado por 

treinamentos, privilegiando métodos, técnicas, procedimentos, recursos e planos 

baseados no principio da neutralidade” (p.70) 

A partir da década de 1980, verifica-se uma mudança quanto ao ideal de 

formação contínua do professor na rede paulistana: 

 

 

                                                             
22In: FARIA, Ana Lúcia G. Direito à Infância: Mário de Andrade e os parques infantis para as crianças de família 

operária na cidade de São Paulo (1935-1938). Tese de doutoramento. São Paulo: Feusp,1994. 
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De 1983 a 1992, impulsionados pela teoria crítica, outros elementos são 
introduzidos na formação proposta aos educadores da Rede Municipal de 
São Paulo. Mantiveram os treinamentos, mas a discussão pautava-se nos 
debates sobre competência técnica e competência política, sobre educação 
como prática dotada de intencionalidades. No final da década de 1980 e 
inicio da década de 1990 foram marcados pelos grupos de formação [grifo 
da autora] e por projetos, como o da interdisciplinaridade, que garantiram 
tempo na escola para pesquisa sobre a prática (DOMINGUES, 2009, p.71) 

 

1.4.2 Gestão Erundina (1989 - 1993) - Um plano para a formação em 

serviço 

A partir da gestão da prefeita Luiza Erundina, em 1989, a Secretaria Municipal 

de Educação, liderada pelo educador Paulo Freire, começou a elaborar um plano de 

formação contínua em serviço para os professores, por meio de uma política que, 

pretendia, ser de longo prazo, vinculando as práticas docentes com as necessidades 

do educando, dessa forma pretendia desvincular a formação, do modelo clássico, 

em que “o papel da universidade corresponderia à produção do conhecimento, 

cabendo aos profissionais do ensino fundamental e médio, sua aplicação, 

socialização e transposição didática.” (MIZUKAMI et al 2003, p.27), e fazer da escola 

um local de pesquisa e produção de saberes. 

Em principio Freire criou os chamados “grupos de formação”, que tinham por 

finalidade  

agrupar coletivos de professores para discutirem suas práticas e 
descobrirem a teoria nelas existentes para, a partir daí confrontar suas 
teorias e práticas num constante movimento de ação-reflexão-ação, na 
perspectiva de recriar teoria e prática (SAUL; SOUZA, 2009, p.238).  

 

Freire entendia ser o processo do dialogo entre as partes, necessário na 

busca pelo que denominava “educação democrática” (FREIRE, 1983, 1989, 1994, 

2006) e uma forma de buscar alternativas frente ao precário estado de conservação 

das escolas, a defasagem do alunado, ao exagerado índice de reprovação e as 

condições de trabalho dos educadores. 

 

Ao assumir a Secretaria da Educação da Cidade de São Paulo não poderia 

deixar de estar atento aos déficits que estamos falando. De qualquer 

maneira, antes mesmo de pensar na construção de salas ou de unidades 

escolares à altura da demanda [...] teríamos que enfrentar o desafio enorme 

com que a administração anterior nos brindou. Cerca de cinquenta escolas 

em estado deplorável – tetos caindo, pisos afundando, instalações elétricas 

provocando risco de vida; quinze mil conjuntos de carteiras escolares 

arrebentadas, um sem- numero de escolas sem uma carteira escolar, 

sequer.[...] Pretendo a partir de março próximo [de 1989] realizar comícios 
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ou assembléias pedagógico-políticas nas áreas populares em que mostrarei 

em vídeo o estado em que recebemos essas escolas convidando o povo 

para uma participação efetiva no cuidado da coisa pública. (FREIRE, 2001, 

p. 24-25) 

 

A gestão Freire abandonou o imediatismo das políticas educacionais de 

governos anteriores, dentre os principais legados do educador como secretario da 

educação, “encontrava –se uma preocupação inédita com a formação continua dos 

professores integrantes da rede municipal de ensino” (AQUINO; MUSSI, 2001, 

p.213). Em seu livro, Educação na Cidade, Freire assumiu que um dos programas 

em que estava “profundamente empenhado”, era o da “Formação permanente dos 

educadores”, privilegiando “a formação que se faz no âmbito da própria escola” 

(FREIRE, 2001, p.80 - 81). 

Para colocar em prática o seu ideal de formação docente, Freire estimulou a 

criação de círculos de debates com diversos setores ligados à educação que iam 

desde os professores, passando por sindicatos e comunidade escolar. 

O produto final desta série de encontros e debates aconteceu no dia 27 de 

junho de 1992, quando da publicação em Diário Oficial do Município de São Paulo a 

lei nº 11.229, o primeiro Estatuto do Magistério Público Municipal. Embora Freire 

tivesse deixado o cargo de Secretário Municipal de Educação no ano anterior, seu 

sucessor, o filósofo Mário Sergio Cortela deu segmento a proposta de 

ressignificação da carreira docente e ao processo de formação continua do 

professor. 

Segundo Gadotti (1994), qualquer estatuto de educação municipal deve ser 

visto como um documento que resgate a dívida histórica que o Estado e a sociedade 

têm para com os professores, e “deve girar em torno dessa preocupação que 

envolve tanto a melhoria salarial, quanto as condições de trabalho na escola, a 

profissionalização e formação permanentes dos educadores.” (p.42). 

A referida lei em certo sentido faz esse resgate, estabelecendo jornadas de 

trabalho que contemplam a formação permanente do professor, priorizando a 

formação em serviço, com vistas na profissionalização da carreira docente. Para os 

professores foram contempladas duas jornadas, a JTP, que significava a Jornada de 

Tempo Parcial, e a JTI, a Jornada de Tempo Integral, (Anexo B) 
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A inédita preocupação com a formação continuada, em especial, no local de 

trabalho do pessoal docente, acabou por ser contemplada em lei, além disso, ela 

possibilitou pensar em planos de formação em serviço a longo prazo, uma vez que  

 

Até então, de acordo com levantamento realizado por [José Cerchi] Fusari 
(1997),

23
 as iniciativas de formação docente em serviço organizadas pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SEMESP) restringiram- se 
a participação de educadores em situações formativas pontuais (cursos, 
palestras, etc.), caracterizando-se, no geral, por um conjunto de ações 
descontínuas, parceladas, sem conexão entre si e ainda com grande 
rotatividade de pessoas, condição esta que privilegiava o caráter imediatista 
de seus objetivos (AQUINO; MUSSI, 2001, p.213) 

 

A partir da sanção da Lei nº 11.229 as unidades educacionais da Rede 

Municipal de Educação passariam, então a oferecer formação permanente, em 

serviço para aqueles que optassem pela Jornada de Tempo Integral (JTI). Segundo 

Fusari (2002), a formação, mesmo oferecida no local de trabalho, deve ser de 

caráter optativo, pois: 

 

Cada educador é responsável por seu processo de desenvolvimento 
pessoal e profissional; cabe a ele o direcionamento, o discernimento e a 
decisão de que caminho percorrer. Não há política ou programa de 
formação contínua que consiga aperfeiçoar um professor que não queira 
crescer, que não perceba o valor do processo individual – coletivo de 
aperfeiçoamento pessoal – profissional. (p.23) 

 

1.4.3 Gestão Maluf/Pitta – Projetos Estratégicos de Ação 

No primeiro ano da gestão de Paulo Maluf (1993 - 1996), houve uma 

preocupação por parte da Secretaria Municipal de Educação, àquela época sob o 

comando de Sólon Borges dos Reis em organizar e orientar os momentos de 

formação em serviço, em razão disso, foram criados os Projetos Estratégicos de 

Ação, por meio do comunicado nº 126/1993, publicado no Diário Oficial do Município 

em 25 de março de 1993. O comunicado afirmava que o ponto de partida para a 

formulação de Projetos Estratégicos de Ação (PEA) seria a utilização de um 

documento de referência, denominado Referencial Analítico da Realidade Local 

                                                             
23 In: Fusari, José Cerchi. Formação continua de educadores: um estudo de representações de coordenadores 
pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação (SMESP). São Paulo; 1997. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo. 
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(RARL), “contendo os detalhamentos do trabalho a ser desenvolvido, tanto no 

aspecto pedagógico quanto no administrativo” (SÃO PAULO, 1993) 

Fornazari (2009, p.107 – 108) explana os objetivos do PEA e sua articulação 

com o RARL: 

 

O RARL era um caderno composto de cinco planilhas que deveriam ser 
preenchidas pelos profissionais da escola com acompanhamento do 
Supervisor Escolar. Após a entrega do RARL no Núcleo de Ação Educativa 
[atuais Diretorias Regionais de Educação], a escola poderia elaborar PEAs 
visando a resolução de problemas, de acordo com dois critérios: a) atender 
a uma necessidade imediata da escola e b) contribuir para a garantia da 
unidade da escola. Os PEAs deveriam respeitar os quatro princípios 
daquela administração: coordenação, participação, integração e 
permanência. 
Aos professores que não dispunham de horas-adicionais, ou seja, aqueles 
que não eram optantes pela Jornada de Tempo Integral (JTI), a autorização 
para a participação na elaboração do RARL, do PEA e seu desenvolvimento 
era imediata, bem como para o pagamento de horas extraordinárias. Os 
Supervisores Escolares receberam subsídios da DOT [Diretoria de 
Orientação Técnica

24
] e ficaram responsáveis pela assinatura de atestados 

para fins de evolução funcional dos participantes do PEA. 

 

A Secretaria Municipal de Educação na gestão do prefeito Paulo Maluf deu 

seguimento a politica de formação em serviço iniciada pelo governo anterior, 

organizando os momentos formativos e incentivando a participação do docente, 

oferecendo, além de retribuição financeira, a possibilidade de atestado para fins de 

evolução na carreira. A gestão privilegiou o estudo e pesquisa na compreensão da 

realidade local, com vistas em se construir um plano de intervenção baseado nos 

problemas diagnosticados. Em relação às ações desenvolvidas baseando-se em 

estudos da realidade local, Saul e Silva (2009, p. 234) argumentam: 

 

Entendendo a realidade local como histórica, orgânica, sistêmica e reflexo 
de um contexto social amplo, essa abordagem político - epistemológica 
interdisciplinar propõe alargar os horizontes analíticos ao transitar pela 
trama de relações sociais, originando soluções praticáveis para a 
problemática local até então despercebidas pela comunidade, contribuindo 
para a formação de cidadãos críticos e participativos. 

 

 

                                                             
24

 Órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tem como função  garantir a implantação 
e implementação das políticas educacionais instituídas na cidade, por meio da orientação e formação das 
equipes gestoras, pedagógicas e docentes. Objetiva, também, identificar as dificuldades e  necessidades 
apontadas pelas escolas e formas de colaboração para a superação  dos  problemas. 
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Lei nº 11.434 – A nova organização do quadro dos profissionais da 

educação 

Em 12 de novembro de 1993, houve a alteração da Lei nº 11.229, com a 

sanção da Lei Municipal nº11.434, que propunha uma nova organização dos 

quadros dos profissionais da educação. Pela nova legislação, as jornadas de 

trabalho do professor seriam alteradas. (ANEXO C) 

As mudanças mais significativas com relação à legislação anterior aconteceram em 

relação à: 

 Composição de nova jornada de trabalho com possível ampliação do 

tempo em regência: aboliu-se a Jornada de Tempo Parcial (JTP) e a Jornada 

de Tempo Integral (JTI), que contavam com de 20 (vinte) horas aulas 

semanais em regência e em seus lugares constituiu- se a Jornada Básica do 

Professor, que passou a ser conhecida por JB, composta por 18 horas aulas 

mais 2 horas atividades, podendo o professor optar pela ampliação tanto das 

horas em regência, até a soma de 25 horas aulas, como das horas atividades, 

em até 5 horas atividades, ingressando na Jornada Especial Ampliada, que 

passou a ser conhecida como JEA; ou ainda, optar pela ampliação das horas 

em regência, em ate 25 horas aulas mais a composição de 15 horas 

adicionais, ingressando na Jornada Especial Integral, que passou a ser 

conhecida como JEI. Além dessas, o professor tinha a possibilidade de 

ampliação do número de aulas com a possibilidade de recebimento de valor 

adicional em Jornada Excedente (JEX) ou a participação em projetos 

articulados a proposta pedagógica em Trabalho Excedente (TEX)25. 

 Diferenciação entre horas-atividades e horas adicionais: a Lei nº 11 434 

diferenciou horas atividades das horas adicionais. As horas atividades 

passaram a destinar-se exclusivamente a produção de atividades 

pedagógicas, preparo de aulas e organização de registros; embora seja 

contemplada, também, como um momento de pesquisa, ela perde caráter de 

espaço para a formação permanente, uma vez que as horas atividades 

deixaram de ser, legalmente, um ambiente de discussão coletiva. A formação 

permanente e em serviço passou a ser contemplada somente para aqueles 

que contavam com as horas adicionais, ou seja, para os optantes pela 

                                                             
25 A Hora de Trabalho Excedente (TEX) é a hora  de trabalho remunerada para professores que se envolvem em 
projetos em horários distintos a sua jornada de trabalho. 
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Jornada Especial Integral. Mais tarde houve a regulamentação do Artigo 43, 

que trata sobre esta questão, oportunizando, àqueles que optassem por outra 

jornada que não a integral, a participar dos horários coletivos, sendo 

gratificados como Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente (TEX). 

Para adequar os horários coletivos à nova configuração do quadro do 

magistério, promovido após a sanção da lei n 11.434, em abril de 1994 a Secretaria 

Municipal de Educação publicou no Diário Oficial do Município a Portaria nº 2.083, 

que regulamentava os Projetos Estratégicos de Ação: 

 

O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições 
legais e CONSIDERANDO:  
- a importancia de se viabilizar instrumentos pedagógicos para a 
implementação da Política Educacional; 
- a necessidade em regulamentar o disposto no artigo 43 da Lei nº11434 de 
12 de novembro de 1993, RESOLVE: 
Artigo 1º Os Projetos Estratégicos de Ação – PEAs- constituem – se no 
instrumento de viabilização das propostas de ação pedagógicas[...] visando 
atender as necessidades reais e imediatas da escola em coerência com a 
sua proposta pedagógica. 
Parágrafo único: [...] consideram – se as seguintes modalidades de Projeto 
Estratégico de Ação: 

a) Projetos que tenham por objetivo o aperfeiçoamento do processo ensino-
aprendizagem, envolvendo diretamente: 

I- Alunos e equipe docente 
II- Alunos e equipe técnica 
III- Alunos e equipe docente e técnica 

b) Projetos que tenham por objetivo a formação do profissional da educação
26

 
c) Projetos que conjuguem os objetivos elencados nas alíneas a e b. 
d) Projetos que tenham por objetivos a melhoria das relações humanas, 

abrangendo os níveis: 
I- Intra-escolar 
II- Escola e comunidade 

e) Projetos de formação envolvendo elementos da escola e da comunidade.
27

 
[...] 
Artigo 3º Para o desenvolvimento dos Projetos de Ação, o Profissional de 
Educação Docente, sujeito a Jornada Básica ou a Jornada Especial 
Ampliada será convocado pelo Diretor da Escola para ingresso na Jornada 
Especial de Trabalho Excedente (TEX) que se refere o artigo 43 da lei nº 
11.434, observados os limites dos artigos 39 e 44 da mesma lei. 
[...] 
Artigo 5º Visando a plena utilização dos recursos, as horas aula a serem 
cumpridas pelo Profissional de Educação Docente, a título de 
Complementação de Carga Horária

28
 deverão ser destinadas a Projetos 

                                                             
26 Grifo nosso  
27 Grifo nosso 
28 A Complementação da Carga Horaria, ou CCH, é o horário que o professor que não conseguiu compor uma 
jornada de 25 horas aulas, em razão da grade curricular de uma determinada disciplina, dispõe para trabalhar 
preferencialmente em regência de sala de aula, seja ele em dupla regência (dois professores) ou em 
substituição a um colega ausente. Ela pode acontecer, por exemplo, nas disciplinas que dispõem de 4 aulas 
semanais, ao professor em que se atribui seis turmas, teria então vinte e quatro aulas em regência e uma CCH 
por semana 
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Estratégicos de Ação, exceto quando prioritariamente forem utilizados em 
regência de sala de aula 
Paragrafo único: deve igualmente ser destinados a Projetos Estratégicos de 
Ação as horas adicionais da Jornada Especial Integral. (SÃO PAULO, 
1994a, p.21) 

 

A presente portaria regulamentou a utilização dos horários coletivos, 

evidenciando que as ações deveriam ser dirigidas, entre outras, à formação docente. 

Domingues (2009), aponta que a presente portaria apresentava uma característica 

organizacional e reguladora dos Projetos Estratégicos de Ação, “orientando o estudo 

da realidade local e caracterizando as possibilidades de projetos a serem 

desenvolvidos no horário coletivo, cujo foco estivesse na resolução dos problemas 

que dificultassem o trabalho pedagógico na escola.” (p. 133). 

A partir de então, a formação em serviço no sistema municipal de educação 

passou a ser orientada e organizada a partir dos PEA’s, que foram sofrendo alguns 

ajustes para se adequar as novas demandas surgidas com o passar dos anos. 

 

1.4.3.1 Portaria nº 3826 – Projetos Espaciais de Ação 

Em dezembro de 1996 foi sancionada a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Lei nº 9.394/96, e como já explicitado anteriormente, ela 

trouxe, algumas exigências quanto ao investimento dos sistemas de ensino em 

formação permanente para o professor. Aproveitando que o sistema educacional 

municipal já contava com um plano de formação em serviço, a gestão do prefeito 

Celso Pitta (1997 – 2001), junto ao então secretário de educação Regis de Oliveira 

propuseram uma alteração no formato dos projetos estratégicos, considerando a 

adequação à nova legislação, e as outras demandas identificadas no sistema de 

educação municipal, em razão disso, a Secretaria Municipal de Educação publicou 

em 09 de julho de 1997 a portaria nº 3.826, que trouxe as seguintes disposições: 

 
Artigo 1º: Os Projetos Especiais de ação, PEAs São instrumentos de 
trabalhos elaborados pela Unidades [sic] Educacionais, em consonância 
com o Projeto da Escola, obrigatoriamente voltados a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem, compreendendo ações de natureza pedagógica e/ou 
institucional. 
Artigo 2º : Configuram-se modalidades de PEA's os seguite projetos: 

I- de Formação e Aperfeiçoamento profissional
29

: ações relacionadas ao 
processo ensino-aprendizagem: envolvendo docentes e equipe técnica da 
escola. 

II- de avaliação Diagnóstica:[...] 
III- de Orientação Profissional e Pré-profissionalização[...] 

                                                             
29 Grifo nosso 
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IV- de Ações com a Comunidade[...] 
V- Culturais e Atisitcos[...] 
VI- Melhoria da Qualidade de Vida e Formação da Cidadania[...] 

[...] 
Artigo 3º Os Profissionais de Educação participarão dos Projetos Especiais 
de ação na seguinte conformidade: 

I- Diretor de Escola, Assistente de Diretor de Escola, Coordenador 
Pedagógico, no horário de trabalho e assumindo a coordenação ou 
delegando as responsabilidades a outros participantes do Projeto. 

II- Docentes: 
1- Sujeitos a Jornada Especial Integral (JEI), nas horas adicionais nos termos 

do artigo 41, inciso 1, da Lei nº 11434/93; 
2- Sujeitos a Jornada Básica – JB e a Jornada Especial Ampliada (JEA) [...] 

nas horas atividades integrantes da Jornada de Trabalho e nas Horas de 
Trabalho Excedente (TEX). 
[...] 
Artigo 6º Para fins de Evolução Funcional após a avaliação final dos PEA’s 
a Direção da Escola expedirá atestados, desde que cumpridas as seguintes 
exigências: 

I- o projeto tenha carga horária mínima de 144(cento e quarenta e quatro ) 
horas aulas anuais; 

II- o profissional de educação detenha frequência individual de participação no 
projeto igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária 
total do projeto (SÃO PAULO, 1997, p. 13) 

 

Percebemos que a portaria em questão apresentou uma preocupação maior, 

em relação à anterior, quanto à organização dos horários coletivos e a sua 

destinação como momento de formação para o professor ou projetos que envolvam 

a comunidade escolar e/ou o alunado. Há alteração do nome para Projetos 

Especiais de Ação, porém, mantém se a sigla PEA, este passou a ser subordinado à 

proposta pedagógica de cada unidade escolar. (DOMINGUES 2009, p.133), a nova 

redação dada pela portaria, ao salientar a autonomia da escola para propor o PEA, 

articulado ao Projeto Pedagógico, adequaria o sistema de ensino municipal à nova 

LDB30 (FONAZARI, 2009, p.116). Além disso, o documento explicita a vantagem 

para o profissional que aderir ao horário coletivo, cumprindo as exigências nele 

contidas em ser contemplado com atestado que poderá ser utilizado para fins de 

evolução funcional. 

 

1.4.4 PEA’s durante a gestão Marta Suplicy (2001 – 2004) 

O formato de formação em serviço regulamentado na portaria nº 3.826/97 

vigorou por todo o mandato da gestão Pitta e por boa parte da gestão seguinte, 

                                                             
30 A r t . 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 
a incumbência de : 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; [...]  
V I – articular - se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola 
(BRASIL, 1996, apud Fonazari, 2009, p. 116) . 



61 

 

vindo a ser alterado somente em 2004, no último ano do mandato da prefeita Marta 

Suplicy, quando a Secretaria Municipal de Educação, sob o comando de Maria 

Aparecida Perez fez publicar uma nova portaria visando a organização dos horários 

coletivos.  

A portaria nº 1.654 de março de 2004, apresentava diferenças significativas 

em relação a anterior. O documento aponta, entre outras, a necessidade de uma 

formação permanente do educador voltada para a democratização tanto do acesso e 

permanência do educando como da gestão escolar. Conceitos muito condizentes 

com a forte demanda apresentada em virtude da facilidade de acesso e 

permanência no ensino, da queda no índice de evasão escolar e retenção, 

proporcionada, entre outras, como reflexo da política de progressão por ciclos de 

aprendizagem instituída durante a gestão de Paulo Freire frente à Secretaria 

Municipal de Educação (MANSO, 2007). Vejamos: 

 

Artigo 2º - Configuram-se modalidades de PEA as seguintes ações 
curriculares sistematizadas :  
I - Formação Permanente da Comunidade Educativa

31
, pautada nos 

seguintes eixos:  
a. aprofundamento da visão de currículo como construção sócio-cultural e 
histórica;  
b. diversidade cultural, etno-racial, de gênero e de sexualidade;  
c. cultura da infância, do adolescente, do jovem e do adulto;  
d. leitura de mundo/ alfabetização/ letramento;  
e. organização da escola em ciclos e a reestruturação dos tempos e 
espaços das Unidades educacionais;  
f...paz e justiça social: direitos humanos, ética e cidadania;  
g. educação para o meio-ambiente  
h. avaliação processual.  
II - Gestão Democrática, prevendo ações de formação para

32
:  

a. o Protagonismo infanto- juvenil;  
b. o fortalecimento dos grêmios estudantis;  
c. o fortalecimento dos Conselhos de Escola;  
d. a participação efetiva dos diferentes segmentos da comunidade 
educativa;  
§ 1.º Na elaboração dos Projetos Especiais de Ação-PEAs, as Unidades 
Educacionais considerarão o currículo como construção sócio - cultural e 
histórica. (SÃO PAULO, 2004, p. 15) 

 

A presente portaria objeta duas modalidades de PEA’s, uma voltada para a 

formação permanente que atentava pela identificação dos diferentes grupos, sejam 

eles étnico-raciais, culturais, religiosos e sexuais, entre outros, por meio da 

verificação e estudo do cotidiano do indivíduo e dos espaços públicos do entorno, e 

                                                             
31 Grifo nosso 
32 Grifo nosso 
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suas potenciais intervenções no mundo. Em relação a isso, observamos um 

aperfeiçoamento e uma política de resgate apresentada na primeira portaria, que 

também apontava como eixo de formação, o estudo da realidade local, porém, ao 

analisar o documento em questão, sobretudo a outra modalidade de PEA, que trata 

da Gestão Democrática e do protagonismo, percebemos um foco maior na intenção 

de intervenções que busquem a valorização do individuo e o resgate da importância 

de seu papel na sociedade.  

 

1.4.5 A formação em serviço durante a gestão Serra/ Kassab 

No ano seguinte à publicação da portaria nº 1.654/04 e pouco depois de 

assumir a Secretaria Municipal de Educação, na gestão de José Serra (2005 – 

2006), o secretário José Aristodemo Pinotti, fez publicar em Diário Oficial o 

documento Educação no Município de São Paulo – Uma proposta para discussão, 

no qual, entre outras, manifesta a intenção de incentivar a formação permanente do 

professor, sobretudo no local de trabalho: 

 

Temos 54.300 professores na rede e é preciso que todos tenham acesso a 
educação continuada, sem se desligarem da escola. A ideia é criar, em 
cada escola, um ambiente de estudo que fortaleça o trabalho dos 
professores em equipe, construindo gradativamente as possibilidades de um 
aprimoramento contínuo na sua própria escola. [...] É preciso criar incentivos 
para as melhoras qualitativas (aprendizado dos alunos), que constituem o 
objetivo mais desejado e que deve ser premiado. 
Experiências nesta direção, enfatizando a formação continuada, tendo os 
diretores como responsáveis e articuladores do processo em nível de 
escola, conseguiram algum grau de melhora mensurável no desempenho 
dos alunos nesta última década. 
É responsabilidade desta administração avaliar e propor para a ação 
supervisora um projeto que valorize a carreira e ofereça as escolas, mais 
uma alternativa de apoio pedagógico. Serão adotadas providências para, a 
médio prazo, adequar o modulo de supervisores escolares, bem como 
oferecer orientações técnicas para a referida ação (SÃO PAULO, 2005a, 
p.18) 

 

Em setembro do mesmo ano, a Secretaria Municipal de Educação apresentou 

a portaria nº 6.328/05, que instituiu, para o ano de 2006, o Programa Ler e escrever - 

prioridade na Escola Municipal, segundo o documento, o programa era uma 

necessidade, uma vez que a Secretaria Municipal de Educação (SME) havia 

identificado altos índices de defasagem dos educandos matriculados nas escolas da 

Rede, havendo “a urgência de solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

com relação às competências de ler e escrever” (SÃO PAULO 2005b, p. 39). A 
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portaria previa uma série de medidas que tinha por finalidade diminuir as defasagens 

diagnosticadas, uma delas era a de tornar o processo de domínio da leitura e escrita, 

uma responsabilidade de todos os professores nas diversas áreas do conhecimento 

e em todos os níveis de ensino. Este ideal está em consonância com Perrenoud 

(2000a, p. 47), que afirma: 

 

cada professor deveria ser capaz de ensinar seus alunos a ler, em qualquer 
idade, enquanto não tiverem atingido o nível de domínio julgado necessário 
ao final de um ciclo ou da formação. [...] Até mesmo, e sobretudo, fora das 
horas destinadas ao ensino da língua materna, pois é também em ciências 
ou em história que se revelam os problemas de leitura, diante de tipos de 
textos diferentes, e deveriam ser tratados, no mínimo, sob o ângulo que 
concerne à disciplina – o texto histórico, o texto científico com gêneros 
específicos -, mas se necessário de forma mais global. 

 

Como se tratava de novos esforços, para a aquisição da competência leitora e 

escritora do educando, havia a necessidade de novos investimentos na formação 

permanente do educador a fim de enfrentar os desafios e compreender a nova 

proposta. 

Para traçar o diagnóstico sobre as condições de alfabetização e letramento da 

população escolar, a Secretaria Municipal de Educação, na falta de instrumentos 

próprios de avaliação, utilizou os dados coletados pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). A partir daí, a gestão identificou outro entrave no estudo 

para o diagnóstico das reais condições do ensino paulistano, a falta de um sistema 

de avaliação em que se verificasse o desempenho dos alunos em diferentes 

disciplinas, oferecendo subsídios para a política de formação continuada, 

reorientação da proposta pedagógica, o planejamento escolar e o estabelecimento 

de metas para o projeto pedagógico das unidades escolares. (SÃO PAULO, 2005c). 

Em razão disso, em outubro de 2005, a Câmara Municipal aprovou a Lei nº 14.063, 

que instituiu o Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, a Prova São Paulo33. 

Para adequar os horários coletivos de formação às propostas do Programa 

Ler e Escrever – Prioridade na Educação Municipal e Prova São Paulo, uma nova 

Portaria foi publicada, a de número 654 de fevereiro de 2006, ela organizou 

novamente os horários coletivos de formação, considerando as necessidades de 

fortalecimento da proficiência leitora e escritora.  

                                                             
33 Sobre a Prova São Paulo, dissertaremos sobre ela com maiores detalhes no capitulo II. 
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A portaria em questão trazia, entre outras, as seguintes disposições: 

 

Artigo 1º - Os Projetos Especiais de Ação - PEAs são instrumentos de 
trabalho elaborados pelas Unidades Educacionais que expressam as 
prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas essencialmente 
às necessidades de desenvolvimento dos educandos, e que definem as 
ações a serem desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e 
avaliação, visando ao aprimoramento das práticas educativas, para a 
melhoria da qualidade de ensino e a participação cidadã

34
.  

Artigo 2º - Configuram-se modalidades de PEA as ações de formação 
voltadas para:  
I - a tematização das práticas desenvolvidas nos diferentes espaços 
educativos;  
II - a articulação das diferentes atividades e/ou projetos/programas com as 
diversas instituições auxiliares e Conselho de Escola que integram o Projeto 
Pedagógico.  
III - a implementação dos Projetos e Programas específicos da Secretaria 
Municipal de Educação, tais como: Programa "Ler e Escrever - prioridade na 
Escola Municipal", Programa "São Paulo é uma Escola" e outros.  
§ 1º - Os Projetos Especiais de Ação- PEAs destinados à formação dos 
profissionais de Educação deverão ser desenvolvidos em horário coletivo.  
§ 2º - Os Projetos e Programas que compõem a Política Educacional da 
SME, em especial, os Programas "Ler e Escrever - prioridade na Escola 
Municipal" e "São Paulo é uma Escola", bem como as ações pedagógicas 
e/ou institucionais que envolvem diretamente os alunos, devem articular-se 
com o Projeto Pedagógico, sendo objeto de acompanhamento e avaliação 
dos Profissionais de Educação nos horários coletivos de formação.  
§ 3º - Os eventos mencionados no parágrafo anterior deverão integrar os 
PEAs existentes na Unidade Educacional, ampliando-os e tornando-os mais 
abrangentes configurando-se,preferencialmente, em um único PEA. (SÃO 
PAULO, 2006a, p. 16) 

 

Observamos que este documento apontava a preocupação em direcionar os 

momentos de formação exclusivamente a serviço do desenvolvimento do educando, 

sobretudo em relação àqueles em situação de defasagem escolar, considerando que 

o universo de alunos matriculados no sistema de ensino que se encontravam nesta 

situação, era considerado preocupante (SÃO PAULO, 2005a).  

A portaria previa a articulação da formação em serviço com as políticas 

educacionais, sobretudo com o Programa Ler e Escrever e deveria ser planejada e 

executada objetivando seu uso imediato em sala de aula pelos professores, 

privilegiando a “construção didática ajustada às necessidades do desenvolvimento 

das aprendizagens dos alunos” (FORNAZARI, 2009, p. 126). 

                                                             
34 Grifo nosso 
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Após a posse do prefeito Gilberto Kassab35(2006 – 2012), as mudanças no 

sistema educacional paulistano continuaram e o coordenador pedagógico 

transformou-se num importante instrumento para a consolidação das políticas 

educacionais implementadas, uma vez que uma das atribuições do coordenador 

pedagógico é a de ser o “articulador das ações pedagógicas e didáticas 

desenvolvidas na escola de acordo com as diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação” (SÃO PAULO, 1994b, p.4) (Anexo A), ou seja, 

deve traduzir as políticas públicas e transformá-las em ações didáticas. Em razão 

disso, a nova gestão direcionou os programas de formação continuada também para 

os ocupantes do cargo de coordenador pedagógico. 

Em outubro de 2006, a Secretaria Municipal de Educação, sob a chefia de 

Alexandre Alves Schneider apresentou uma nova Portaria regulamentando os 

Projetos Especiais de Ação, a de número 4.057/2006, que promoveu pequenos 

ajustes em relação à anterior, mas que deram o mote para política educacional no 

município e que influenciou os momentos de formação continuada durante os 

horários coletivos de trabalho. 

Exemplificamos a substituição de parte do texto do inciso III do Artigo 2º do 

“programa São Paulo é uma Escola”, pelo programa de formação de coordenadores 

pedagógicos da Educação Infantil, criado pela Secretaria Municipal de Educação, 

denominado “Rede em rede: a formação continuada na Educação Infantil” (SÃO 

PAULO, 2006b, p. 14). Esta alteração no texto da nova portaria indicaria que, a SME 

também privilegiaria a formação permanente aos coordenadores pedagógicos, uma 

vez que são eles os principais agentes da formação em serviço do professor. 

A formação continuada para os coordenadores pedagógicos seria uma parte 

essencial para a implementação das propostas da gestão para a área da Educação, 

dentre elas, destacava-se a implementação das Orientações Curriculares e 

Expectativas de Aprendizagem.  

Instituída por meio da portaria nº 4.507 de agosto de 2007, as Orientações 

Curriculares compõem uma série de documentos referenciais, compostos, entre 

outros por guias de planejamento e sugestões de sequências didáticas e 

expectativas sobre os conhecimentos necessários aos alunos, afim que possam 

exercer sua autonomia e cidadania, e englobam desde a Educação Infantil ao 

                                                             
35 Gilberto Kassab, vice-prefeito de José Serra assumiu a prefeitura de São Paulo após a renuncia do titular para 
concorrer a vaga de presidente da República nas eleições de 2006 
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Ensino Fundamental, (SÃO PAULO, 2007a). O trabalho pautou na necessidade de 

se criar um currículo com conteúdos comuns a todas as escolas municipais. 

As orientações curriculares foram elaboradas durante o ano de 2007 por 

especialistas das diferentes áreas do conhecimento e submetida a um grupo de 

professores e supervisores da Rede, denominado Grupo de Referência, que 

apresentavam propostas de reformulações e sugestões. Após as intervenções os 

documentos eram encaminhados às escolas, rediscutidos e avaliados pelos 

diferentes profissionais, até o seu produto final, que ficou pronto em fins de 2007. 

(SÃO PAULO, 2007b) 

Sua implementação, a partir de 2008 previa ações na formação continuada 

oferecida pela S.M.E., distribuição dos documentos a todos os professores e 

profissionais da educação e sua abordagem pelo coordenador pedagógico durante o 

horário coletivo de trabalho. 

Simultaneamente as discussões sobre as Expectativas de Aprendizagem, 

outro debate estava em pauta naquele momento e que apresentava a iminência de 

outras grandes mudanças. Durante o ano de 2007 a Câmara Municipal, junto aos 

sindicatos das categorias do quadro do magistério discutiam a alteração das leis 

municipais nº11.229/92 e nº11.434/93 propondo um novo estatuto para o magistério 

municipal 

Em 26 de dezembro de 2007 a Lei Municipal nº 14.660 que reorganizou o 

Quadro dos Profissionais de Educação, e consolidou o Estatuto dos Profissionais da 

Educação Municipal, foi sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab (SÃO PAULO, 

2007c). 

A referida lei apresentou algumas alterações significativas em relação à 

legislação anterior, (ANEXO D) 

De acordo com o artigo 12º inciso II, as escolas de ensino fundamental 

contavam com a Jornada Básica Docente (JBD), ampliada de 20 para 30 horas de 

trabalho pedagógico, sendo que 25 (vinte e cinco) delas em regência, três horas 

atividades para serem cumpridas na unidade de ensino e outras duas horas 

atividades para serem cumpridas no local de escolha do docente. A ampliação da 

referida jornada, compõe a chamada Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) 

e diferencia da primeira nos seguintes aspectos: além das 25 (vinte e cinco) horas 

em regência, os docentes contam com 11 (onze) horas adicionais a serem 
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cumpridas na unidade de ensino, dessas, 8 (oito) horas destinadas ao horário 

coletivo de formação36 e 4 (quatro) em local de livre escolha dos servidores. 

A Jornada Básica de 18 (dezoito) horas existente até então foi extinta, bem 

como o cargo de Professor Adjunto.37 

A primeira vista, houve apenas uma mudança na nomenclatura das jornadas 

(antiga JEA se tornaria a JBD e a antiga JEI se tornaria a JEIF), porém, ao nomear a 

jornada ampliada como uma jornada de formação e ressaltar no texto da lei por mais 

de uma vez que o profissional optante não só tem como direito, mas como norma a 

formação permanente, o sistema municipal deixou mais uma vez clara a importância 

e a necessidade de se construir um processo educacional pautado na identificação, 

análise e intervenção sobre os problemas a serem enfrentados por uma determinada 

unidade de ensino afim de oferecer uma educação de qualidade. 

Partindo desta orientação e também para mais uma vez adequar os horários 

coletivos, agora nomeadamente, de formação, à nova legislação e as 

transformações proporcionadas pelas políticas públicas em educação, que em 2008 

foi apresentada a Portaria nº 1.566, dando novas orientações para os Projetos 

Especiais de ação (Anexo 5). 

Com a divulgação dos primeiros resultados da Prova São Paulo, a 

implementação das Orientações Curriculares – Proposições de Expectativas de 

Aprendizagem e de referenciais publicados durante o ano de 2008, como o 

Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais, os horários coletivos de formação passaram a ser 

direcionados para a análise dos referenciais, e do acompanhamento do rendimento 

escolar diagnosticado por meio dos resultados das avaliações internas e externas, 

sobretudo do novo mecanismo de avaliação, a Prova São Paulo. 

Esta última portaria deixou claro o papel do horário coletivo com um caráter 

de formação docente, em serviço, formação esta voltada sobretudo para os desafios 

internos de cada unidade educacional (Anexo E).  

                                                             
36 As portarias de reorganização que regulamentam a quantidade de horas que serão destinadas a discussões 
coletivas são baixadas sempre no final de cada ano letivo, para entrar em vigor no inicio do ano letivo 
subsequente, tradicionalmente as portarias de reorganização das unidades escolares destinam ao horário 
coletivo oito horas aulas, das onze horas adicionais do professor em Jornada Especial de Formação.  
37 De acordo com os artigos 77 e 79 da Lei nº 14660, os profissionais de educação que já se encontravam na 
condição de adjunto ou optantes pela extinta Jornada Básica de 18 horas, poderiam optar em permanecer nas 
mesmas situações. A nova legislação impedia novos ingressos às respectivas condições. 
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Tradicionalmente são destinados ao horário coletivo, oito das onze horas 

adicionais do professor em Jornada Especial Integral de Formação, comparado a 

outros sistemas de ensino, diríamos que seria um tempo relativamente generoso na 

jornada do professor, privilegiado para a identificação, debate e reflexão dos 

problemas e suas possíveis soluções. Porém, a Portaria nº 5.541/ 2011 que dispõe 

sobre a organização de Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino 

para o ano de 2012, de 23 de novembro de 2011, em seu artigo 7º apresenta a 

seguinte redação:  

 

Art. 7º - Das 11 (onze) horas adicionais da Jornada Especial Integral de 
Formação – JEIF, 8 (oito) horas-aula deverão ser obrigatoriamente 
cumpridas em trabalho coletivo, e as 3 (três) horas-aula restantes, em 
atividades previstas nos incisos II e III do artigo 17 da Lei 14.660/07.  
§ 1º - Das 8 (oito) horas-aula cumpridas em horário coletivo, 4 (quatro) 
destinar-se-ão à formação docente com foco no Projeto Pedagógico e 
análise dos resultados de aprendizagem dos alunos. 

38
(SÃO PAULO, 

2011a, p. 14) 

 

Segundo a presente Portaria, oito das onze horas adicionais seriam 

destinadas ao horário coletivo, porém apenas quatro delas seriam destinadas a 

formação docente com foco no projeto pedagógico, análise da aprendizagem, entre 

outras. Aparentemente, a portaria de reorganização para o ano de 2012 dirige na 

contramão de todos os outros documentos aqui analisados, que fortaleciam a 

formação docente a partir da escola durante os horários coletivos. 

O ponto que a presente portaria não esclarece diz respeito ao professor 

optante pela Jornada Especial Integral de Formação que obrigatoriamente deve 

cumprir oito horas em trabalho coletivo, mas, se somente quatro dessas horas 

destinam-se efetivamente a formação docente, qual seria, então, a orientação para 

se trabalhar nas quatro horas coletivas restantes? Já que a mesma apresenta que 

os propostos pelo inciso II e III do Artigo 17 da Lei 14.660 devem ser trabalhados de 

forma individual durante as 3 aulas adicionais restantes. 

Nenhum documento legal esclarece esta objeção, ao consultarmos 

coordenadores pedagógicos e supervisores escolares, a esse respeito, os mesmos 

aforaram respostas evasivas, quando não responderam que este tempo deveria ser 

destinado às questões que seriam também abordadas pelos PEA’s, portanto, 

entendemos que ate os consultados apresentavam dúvidas sobre os dispositivos do 

                                                             
38 Grifo nosso 
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artigo 7º da portaria de organização para o ano de 2012, mas esta questão não 

subtrai a importância com que as administrações públicas vem tratando o tema da 

formação continuada, em especial, no local de trabalho nos últimos vinte anos. 

Pelo que mencionamos nestas últimas páginas, consideramos que a 

formação em serviço fez parte do processo de desenvolvimento da educação 

municipal e, nos últimos vinte anos ela foi se adaptando as transformações pela qual 

a sociedade está passando. O ponto de partida, dado por Paulo Freire em 1990 foi o 

início de uma política permanente de formação continuada privilegiando o local de 

trabalho, a instituição dos PEA’s, primeiro como Projetos Estratégicos, depois como 

Projetos Especiais de Ação objetivavam organizar os momentos formativos e 

direcionar os grupos de formação para conhecer, atender e intervir, tendo como foco 

o desenvolvimento educacional do indivíduo (FORNAZARI, 2009, p.151). 

Entendemos a importância de uma política de longo prazo que privilegia a 

formação continuada em serviço do profissional de educação, e após a análise da 

evolução deste processo na Rede Municipal de Educação de São Paulo, indagamos: 

quais seriam os resultados desta política de formação docente?. As avaliações 

institucionais poderão nos servir de referência se nos aprofundarmos no estudo dos 

horários coletivos de formação e compará-los aos resultados de determinadas 

unidades escolares (processo que realizaremos no capítulo 3 deste trabalho), porém 

não convém realizar o cruzamento desses dados, sem antes compreendermos os 

mecanismos que compõem uma avaliação institucional. 
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CAPÍTULO 2 

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Neste capítulo apresentaremos o histórico sobre as estatísticas educacionais, 

desde os seus primórdios, no início do século XX até a adoção dos principais 

instrumentos federais de avaliação institucional, utilizados atualmente. 

Apresentaremos os pontos de vista de estudiosos sobre o tema que se posicionam 

de forma favorável e outros que se posicionam desfavoravelmente, em relação à 

adoção de tal política. Por fim, apresentaremos a metodologia empregada para a 

aplicação das avaliações institucionais, sua ampliação, com a instituição de 

avaliações regionais (em especial a experiência adotada pela Secretaria Municipal 

de Educação da cidade de São Paulo) e o tratamento dado, pelos sistemas de 

ensino, em relação às informações levantadas. 

 

2.1 UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA 

Avaliação institucional dos sistemas de ensino, também conhecida como 

avaliação externa é um instrumento produzido por órgãos reguladores da educação, 

como o Ministério da Educação Na esfera do governo federal e as secretarias 

estaduais ou municipais de educação, em outras esferas do poder. Ela tem por 

finalidade fornecer um panorama geral sobre as condições do sistema educacional 

com o propósito de “possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas na área 

educacional que contemplam a qualidade do ensino oferecido a todos os alunos, e a 

igualdade de oportunidades para que os alunos possam aprender” (SOUZA, 1999, 

p.142). Ela pode contribuir “tanto para apontar as fragilidades que inibem o 

processo, quanto para salientar as potencialidades que favorecem o crescimento 

transformador da instituição” (VARGAS; RAMOS, 2008, p.61). 

Por se tratar de um tema relativamente recente na história da educação 

brasileira, a avaliação institucional ainda é alvo de intensos debates, estando seus 

analistas se posicionando de forma, tanto positiva como negativa em relação a ela:  

 

 

 



71 

 

A avaliação é sempre um tema desafiador, pleno de armadilhas, como 
costumam ser as questões relativas a valores. Apesar de estar 
permanentemente em evidência, consumindo grande parte das energias 
que sustentam as ações governamentais nos diversos níveis, no terreno 
educacional, o tema está longe de ter uma abordagem consensual 
(MACHADO, 2000, p 69). 

 

Seus defensores a apontam como um importante instrumento para o 

levantamento de dados que permitem uma caracterização detalhada dos fatores 

associados ao desempenho dos alunos e como um norteador para a reflexão sobre 

a resolução das defasagens diagnosticadas (HORTA NETO, 2010, p.89). Sob este 

ponto de vista, a avaliação institucional poderia oferecer subsídios na mediação 

crítico-reflexiva sobre a atuação docente em sala de aula e material para discussão 

e aperfeiçoamento da prática durante o período de formação contínua do professor.  

Para Azanha (2006, p. 43 - 44) uma das principais virtudes de um processo 

avaliativo é a validação científica das práticas pedagógicas, evitando assim, o 

“caráter inconclusivo” de diversas experiências que já existiram e que foram 

abandonadas sem que houvesse avaliação dessas práticas por períodos 

prolongados. Já para Lück (2009 p. 65): 

 

A comparação é um dos elementos fundamentais para que se possa ter 
uma idéia confiável sobre se a escola está crescendo tanto quanto deveria e 
promovendo a aprendizagem dos alunos no nível necessário, em uma 
sociedade em constante desenvolvimento. Em vista disso, as avaliações 
externas são fundamentais. 

 

Entretanto, os opositores dos processos de avaliação institucional 

argumentam que em geral, os diagnósticos derivam da aplicação de provas aos 

alunos, dessa forma, surgem dúvidas sobre o que estaria sendo avaliado de fato? O 

sistema como um todo ou a aprendizagem de determinados alunos e, portanto a 

competência do profissional que acompanhou os alunos durante determinado 

período? Em relação a esta hipótese, Freire (2006, p.116), aponta: 

 

Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vem se 
assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, 
mas insistindo em passar por democráticos. A questão que se coloca a nós, 
enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é ficar 
contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir ao métodos 
silenciadores com que ela vem sendo às vezes realizada.. 
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Para Cesar Coll (2006) o processo avaliativo deve levar em conta os 

elementos afetivos e relacionais, desse modo, o planejamento das atividades 

avaliativas deveria partir do entendimento de que o aluno atribui certo sentido a ela, 

sentidos relacionados às suas experiências e significações pessoais e sociais da 

realidade. Em razão disso, seria preciso considerar também o caráter sempre parcial 

dos resultados obtidos por meio das avaliações, devido à complexidade e 

diversificação das situações de aprendizagem vivenciadas pelos diferentes alunos 

em diferentes realidades e contextos, a concepção construtivista ressaltaria a 

necessidade de análise das variáveis proporcionadas pelas diversas particularidades 

envolvidas. 

Partindo de considerações semelhantes, Paro (2011, p.706 – 707) considera 

a impossibilidade de um sistema de ensino produzir uma avaliação em larga escala 

que leve em conta a realidade de cada aluno.  

 

Se o objetivo da educação escolar é a constituição da personalidade 
humano-histórica do estudante, ou melhor, daquela “porção” da 
personalidade que ela se propõe construir (já que a personalidade de um 
ser humano é, para todos os efeitos, sempre inacabada), uma avaliação 
completa do produto assim constituído terá por escopo a averiguação do 
conjunto completo da cultura por ele apropriada. 

Parte dessa cultura poderá, ainda que de modo precário, ser verificada mais 
ou menos “objetivamente” ao final do processo. Estamos falando dos 
conhecimentos e informações que o educando adquiriu e que podem, em 
parte, ser avaliados por meio de uma prova ou exame em que se procura 
aferir, por meio de testes ditos objetivos ou perguntas abertas, em que 
medida ele reteve esses conteúdos. Mesmo sem considerar sua 
parcialidade, pois que cuida apenas de um dos elementos da cultura, esse 
tipo de avaliação será sempre precário uma vez que − sem falar da 
relatividade dos valores ou do ponto de vista de quem julga as respostas 
oferecidas − nunca se saberá se o conhecimento apresentado permanecerá 
para além do momento da prova ou exame ou se se extinguirá em breve 
tempo sem se incorporar verdadeiramente à personalidade do indivíduo.  

 

O autor aponta algumas limitações impostas às avaliações externas em 

produzir diagnósticos precisos, por não levarem em conta fatores associados, tanto 

à realidade do estudante como fatores emocionais que possivelmente podem ser 

ativados durante a execução da avaliação, além disso, a educação se caracteriza 

por um processo de contínuo aprendizado, dessa maneira a avaliação institucional 

não teria condições de avaliar competências adquiridas através do processo 

pedagógico mas que seriam ativadas posterirormente à passagem do aluno pela 

escola, por meio de outras relações sociais que necessariamente surgirão. (PARO, 

1998). 
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Tanto aqueles que concordam como os que discordam sobre esta temática 

apontam argumentos bastante consistentes na defesa de seus pontos de vista, de 

maneira que ambas as opiniões terminam por apresentar seus méritos, porém a 

afirmação de Horta Neto (2010, p. 95), não discordando daqueles que se posicionam 

de forma contrária sobre a avaliação institucional, procura estabelecer o lugar desse 

mecanismo no processo educacional. 

 

Medir a qualidade da educação a partir de indicadores é um tema que 
levanta polêmica. Paro (1998)

39
 considera que a educação é um processo 

que se prolonga por toda a vida da pessoa e que, portanto, não pode ter 
sua qualidade avaliada em um dado momento a partir de índices de 
reprovação e aprovação ou por avaliações externas. Para o autor, o produto 
da escola é o aluno educado, e esse produto deve ter especificações 
bastante rigorosas quanto à qualidade que dele se deve exigir. 
Concordando com essa afirmação de Paro, argumento sobre a necessidade 
de que todos aqueles que estejam envolvidos no processo educacional, 
como dirigentes, professores, pais e alunos, tenham a sua disposição dados 
a partir dos quais seja possível estabelecer juízos de valor sobre a 
qualidade da educação. Sem a existência desses dados, ficaria prejudicado 
um acordo mínimo sobre como atuar para aprimorar esse processo, 
dificultando assim a discussão que venha a contribuir para a formulação de 
políticas públicas adequadas. 
Os indicadores usados mundialmente estão relacionados com a qualidade 
do processo educacional

40
 – que medem características como acesso e 

fluxo escolar, entre outras – e com a qualidade do que foi aprendido pelos 
alunos, obtidos a partir de uma avaliação externa que meça o desempenho 
dos alunos em um teste padrão, conseguindo assim maiores informações

41
 

sobre os processos que ocorrem no interior da escola. 

 

Uma avaliação externa que pretendesse avaliar aprendizagem individual do 

aluno e a atuação do professor em sala de aula tenderia a ser uma incoerência, pois 

estaria sendo utilizada como um fim nela mesma, contradizendo o artigo 24º, inciso 

V- a, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que define 

a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo e cumulativo “com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 

longo do período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL, 1996), além disso, 

dada a dimensão das redes de ensino, os sistemas provavelmente não conseguiriam 

cumprir com esse papel.  

Para o diagnóstico individual do aluno, as unidades educacionais devem 

dispor, além de autonomia, inerente ao processo de ensino e aprendizagem; de uma 

                                                             
39

 PARO, Vitor. A gestão da educação ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública. In: 
SILVA, Luiz (Org.). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes, 1998. 
40 Grifo nosso 
41 Grifo nosso 
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estrutura que possibilite a organização de diversificados registros, oriundos das mais 

diversas formas de avaliação do processo, afim de identificar as defasagens 

individuais de cada docente, as dificuldades enfrentadas pelos profissionais que 

atuam naquela unidade, bem como meios para a construção das aprendizagens 

significativas que se traduzam no desenvolvimento do educando (LUCKESI, 2005). 

As avaliações externas seriam então um dos mecanismos para aquilatar o 

processo, levantando mais dados e deixando a disposição de suas unidades com o 

fim de, o Estado obter subsídios para orientar as políticas públicas em educação e, 

no caso das unidades de ensino, maiores informações para o planejamento de 

ações articuladas à proposta pedagógica e ao processo de formação em serviço dos 

profissionais da educação. 

 

2.2 HISTÓRIA DAS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

Embora a História da avaliação institucional no Brasil, como política 

educacional de longo prazo remonte ao fim da década de 1980 e início da década 

de 1990, as primeiras tentativas de se levantar dados sobre a situação da educação 

nacional datam do início do século XX. Elas faziam parte do Anuário Estatístico do 

Brasil, ou AEB.  

O Annuário Estatístico do Brazil, Anno 1 (1908-1912), publicado entre os anos 

de 1916 e 1927, apresentava dados relativos “ao sistema de ensino, que 

compreendiam informações sobre o número de estabelecimentos ou cursos, corpo 

docente e matrículas nos diferentes níveis de ensino” (HASENBALG, 2006, p.91) do 

Distrito Federal42 Porém, as informações eram descontínuas, tanto que não houve 

levantamento de dados no período que compreende os anos de 1913 a 1931. Eles 

voltaram a ser publicados a partir do ano de 1936, com dados quatrienais relativos 

aos anos de 1932-1936. A partir da publicação do AEB de 1936, os próximos 

anuários passaram a englobar um estudo mais abrangente, envolvendo todos os 

estados da federação e, à medida que novos anuários eram publicados, foram 

inseridos novos dados. 

 

 

 

                                                             
42 Àquela época se localizava no Rio de Janeiro. 
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O AEB de 1939-1940 apresenta uma sinopse para os anos de 1932 a 1938 
semelhante à do AEB de 1938, atualizando assim os dados básicos dos 
níveis e categorias de ensino até 1938. Os dados do ensino em geral,[...] de 
movimento escolar para 1936, discriminam as informações para todas as 
modalidades do ensino médio e carreiras do ensino superior. Uma novidade 
introduzida nas informações do ensino primário geral está na distinção entre 
1) matrícula geral (inicial); 2) matrícula efetiva total (no fim do ano); e 3) 
matrícula efetiva-repetentes. (HASENBALG, 2006, p. 97) 

 

A partir da década de 1930, observamos uma frequente preocupação na 

organização de uma estrutura educacional no Brasil com a criação do Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública por meio do Decreto 19.402/30. Mais tarde 

foi aprovado o Decreto 19.560/31, regulamentando as atribuições do órgão, que 

definia entre outras, a criação da Diretoria Geral de Informações Estatísticas e 

Divulgação, que seria a responsável pelo levantamento dos dados relativos à 

educação (HORTA NETO, 2007). Esta seria a primeira medida criada pelo Governo 

Federal como uma política de longo prazo prevendo a elaboração e análise de 

dados estatísticos organizados, que englobavam a área da educação. 

Em 1936 foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

com a finalidade de produzir pesquisas, análise de dados e difusão de informação e 

estudos de natureza estatística dos diferentes órgãos do Governo Federal (COSTA, 

1992, p. 24), dentre eles, passou a ser responsabilidade do IBGE o levantamento de 

dados relacionados à educação e cultura. (HORTA NETO, 2007). 

Após a sanção da Lei 378, em 1937, o Ministério dos Negócios da Educação 

e Saúde Pública, passou a ser denominado Ministério da Educação e Saúde. A 

referida lei também criou o Instituto Nacional de Pedagogia. Em 1938, o órgão 

iniciou seus trabalhos, com a publicação do Decreto-Lei nº 580, regulamentando a 

organização e a estrutura da instituição e modificando sua denominação para 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (ROTHEN, 2005, p. 192), 

contando com as seguintes funções: 

 

Art. 2o Compete ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos: 
a) organizar documentação relativa à história e ao estudo atual das 
doutrinas e das técnicas pedagógicas, bem como das diferentes espécies 
de instituições educativas; 
b) manter intercâmbio, em matéria de pedagogia, com as instituições 
educacionais do país e do estrangeiro;  
c) promover inquéritos e pesquisas sobre todos os problemas atinentes à 
organização do ensino, bem como sobre os vários métodos e processos 
pedagógicos; 
d) promover investigações no terreno da psicologia aplicada à educação, 
bem como relativamente ao problema da orientação e seleção profissional; 
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e) prestar assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e 
particulares de educação, ministrando-lhes, mediante consulta ou 
independentemente desta, esclarecimentos e soluções sobre os problemas 
pedagógicos; 
f) divulgar, pelos diferentes processos de difusão, os conhecimentos 
relativos à teoria e à prática pedagógicas. (BRASIL, 1938, p.15.169) 

 

O Inep tornou-se, então, o primeiro órgão de investigação e organização de 

documentação e atividades pedagógicas em curso no Brasil. Inicialmente tendo a 

responsabilidade de desenvolver fontes de dados ou interpretar dados 

desenvolvidos por outros órgãos (como os dados do IBGE, por exemplo), suas 

funções foram sendo ampliadas no decorrer dos anos. 

Ao longo da sua história de mais de seis décadas, esta instituição mostrou 
grande capacidade de sobreviver às vicissitudes da administração pública e 
de superar desafios em diversos contextos históricos e sociais, assumindo 
funções bem distintas em cada época. Concebido originalmente como órgão 
de pesquisa para assessorar o Ministério da Educação e Saúde, na prática 
logo se tornou um órgão executor da política educacional, perfil que 
alcançaria maior expressão durante o período em que foi presidido por 
Anísio Teixeira, de 1952 a 1964. No final dos anos 60 e sobretudo nas 
décadas de 70 e 80, o INEP ganhou nova configuração, passando a atuar 
mais como uma agência de fomento à pesquisa especializada na área 
educacional. (CASTRO, 1999) 

 

No período em que Anísio Teixeira dirigiu o INEP, verificamos a efetivação de 

algumas políticas educacionais surgidas como produto das pesquisas e 

interpretação dos dados coletados pelo órgão, citamos como exemplo a criação, em 

1953 da Campanha de Inquéritos e Levantamentos do Ensino Médio e Elementar 

(CILEME), cujo objetivo era “medir e avaliar a situação do ensino médio e do ensino 

elementar em todo o país” (BRASIL, 1953, p. 5891) frente a sua recente expansão. 

O INEP continuou sendo um órgão muito importante na gestão dos dados 

relativos à Educação, no início do Regime Militar (1964-1985), porém, na segunda 

metade da década de 1970 passou por “tempos de desmonte” (ROTHEM, 2005, p. 

212) no inicio do governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) o órgão passou 

pelo período de maior dificuldade, quando, segundo Castro (1999), quase foi extinto. 

De acordo com a autora, na metade da década de 1990 o INEP iniciou um novo 

processo de reestruturação e redefinição de suas metas. 
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O espaço de atuação do novo INEP começou a ser delineado com as 
reformas conduzidas pelo Ministério da Educação a partir de 1995, 
fortemente orientadas pela descentralização das políticas de educação 
básica. Com a redefinição das competências e responsabilidades dos três 
níveis de governo, efetivada por meio da Emenda Constitucional nº 14 e da 
nova LDB (Lei nº 9.423, de 20 de dezembro de 1996), emergiu com maior 
nitidez o novo papel a ser desempenhado pelo INEP, como órgão 
responsável pelo desenvolvimento de sistemas nacionais de avaliação e da 
produção das estatísticas educacionais. (CASTRO, 1999) 

 

Atualmente, o INEP responde pelas avaliações do Sistema Educacional 

Brasileiro em todos os níveis e modalidades, além de continuar promovendo 

pesquisas e estudos relacionados à área educacional. Dentre os sistemas de 

avaliação gerenciados pelo órgão, encontram-se o SAEB/ Prova Brasil, que 

juntamente com o dos dados coletados pelo Censo Escolar , geram o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, indicador que mais a diante exploraremos 

com maiores detalhes.  

 

2.3 DAS ORIGENS DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL AO 

SAEB 

 

O quadro abaixo (Quadro 2) apresenta uma linha do tempo em que se 

registra a história dos sistemas de avaliações institucionais educacionais no Brasil, 

apontando as avaliações que serão abordadas no decorrer deste capítulo. Vejamos:  

 

Quadro 2: Linha do tempo das avaliações institucionais no Brasil. (Quadro elaborado pelo autor da pesquisa) 
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Conforme apresentado pela linha do tempo da página anterior (Quadro 2), a 

primeira tentativa de se criar um sistema de avaliação em larga escala no Brasil 

aconteceu entre o final da década de 1970 e início da década de 1980 e faziam 

parte do Programa de Educação Básica para o Nordeste Brasileiro - EDURURAL. O 

programa, gestado pelo MEC desde 1977, foi lançado em 1980 e previa 

investimentos oriundos de recursos próprios e empréstimos do Banco Mundial e 

tinha como objetivo “expandir o acesso à escola primária, diminuir as taxas de 

repetência e evasão e melhorar o rendimento escolar dos alunos” (HORTA NETO 

2007, p. 6), de escolas localizadas na zona rural dos Estados do Piauí, Pernambuco 

e Ceará. 

Foram realizados testes de forma amostral, nas disciplinas de Português e 

Matemática nos anos de 1981, 1983 e 1985, com alunos das 2ªs e 4ªs séries e, 

além das provas, foram aplicados questionários no intuito de levantar dados 

referentes a “forma de atuação desta escola referente ao seu contexto concreto” 

(GATTI; VIANNA; DAVIS 1991, p.10). 

Paralelamente à ocorrência do programa EDURURAL, em pleno momento de 

crise, no final da década de 1980, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) planejara a elaboração de um sistema de avaliação em larga 

escala que tinha por objetivos realizar o diagnóstico do sistema educacional no país 

e dos fatores que poderiam interferir no desempenho do aluno, fornecendo um 

indicativo sobre a qualidade do ensino que estava sendo oferecido pelas instituições 

brasileiras. As informações produzidas visavam subsidiar a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas na área educacional nas esferas 

municipal, estadual e federal, no intento de racionalizar a destinação de recursos 

públicos visando o reaparelhamento dos sistemas e aperfeiçoamento profissional, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino. 

Naquele momento, uma avaliação em larga escala sobre as condições da 

educação brasileira fazia-se necessária pois, até então, com exceção do sistema da 

pós-graduação (Capes) não existia no país avaliação em outros níveis de ensino, 

dessa forma não havia a certeza de que as políticas implementadas produziam os 

resultados esperados (CASTRO, 2009), além disso, os dados disponíveis pelo INEP 

nesse período, demostravam um maior número de matrículas na educação básica, 

porém, apontavam também para um grande percentual de repetência, grande 
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distorção entre idade e série e elevado percentual de evasão escolar.( BONAMINO; 

FRANCO, 1999). 

Seriam necessários dados mais concretos para entender, além da razão 

desses fenômenos, qual era a situação da educação, em se tratando do 

desempenho escolar dos alunos das redes de ensino, questão que se tornou 

emergente após 1988, quando da promulgação da nova Constituição da República 

Federativa do Brasil, que explicitava o termo “garantia de padrão de qualidade” em 

seu artigo 205 – VII.  

Dada à experiência adquirida com o programa EDURURAL, associado às 

demandas do Banco Mundial, dentre elas, o levantamento de ações direcionadas ao 

desenvolvimento de uma sistemática de avaliação, é que se tem início a 

implementação de uma política sistemática de avaliação dos sistemas de ensino no 

Brasil, que mais tarde, se denominaria Sistema de Avaliação da Educação Básica, 

ou SAEB. 

 

A origem do SAEB relaciona-se com demandas do Banco Mundial 
referentes à necessidade de desenvolvimento de um sistema de avaliação 
do impacto do Projeto Nordeste, segmento Educação, no âmbito do VI 
Acordo MEC/Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD (Brasil, 1988)

43
. Tal demanda, aliada ao interesse do MEC em 

implementar um sistema mais amplo de avaliação da educação, levou a 
iniciativas que redundaram na criação do Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Público de 1º Grau – SAEP. Já em 1988, houve uma aplicação piloto 
do SAEP nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte, com o intuito de 
testar a pertinência e adequação de instrumentos e procedimentos. No 
entanto, dificuldades financeiras impediram o prosseguimento do projeto, 
que só pôde deslanchar em 1990, quando a Secretaria Nacional de 
Educação Básica alocou recursos necessários à viabilização do primeiro 
ciclo do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico. (BONAMINO; 
FRANCO, 1999, P.110) 

 

A primeira aplicação do Saeb aconteceu em 199044 com a participação 

amostral de unidades educacionais que dispunham de turmas de 1ª, 3ª séries do 

Ensino Fundamental I e 1ª e 3ª séries do Ensino Fundamental II45 das escolas 

públicas da rede urbana. Os alunos foram avaliados em Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências. As 1ª e 3ª séries do Ensino Fundamental II também foram 

avaliadas em produção textual.  

                                                             
43 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. IICA. Proposta de Avaliação do Programa de Educação Básica para 
o Nordeste. VI Acordo, 1988. (mimeo) 
44 Ainda com o nome SAEP, assumindo a nomenclatura atual (SAEB) somente em 1991. (HORTA NETTO, 2010, 
p. 99). 
45 Na época, chamado de 1ª 3ª 5ª e 7ª séries do 1º Grau. 
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Esta primeira edição objetivava “conhecer e construir parâmetros de 

rendimento dos estudantes com base nas propostas curriculares já existentes” 

(ORTIGÃO; SZTAJN, 2001, p.72). Como foi a primeira experiência de avaliação em 

larga escala promovida no Brasil, seu objetivo se pautou no aprofundamento da 

capacidade avaliativa dos órgãos envolvidos. Ela serviu como experimentação para 

as edições seguintes, embora seus resultados já fossem utilizados como base para 

o início da série histórica de análises sobre o desenvolvimento da educação básica 

das escolas brasileiras. 

Depois de uma série de balanços e pareceres produzidos pelos envolvidos no 

processo, as evidências indicaram a necessidade de alguns ajustes para as edições 

seguintes. As principais críticas se basearam na produção das questões da 

avaliação, como por exemplo: 

 

Provas com questões inadequadas/mecanizadas; questões com 
vocabulários que propiciavam entendimento diversificado nas diferentes 
regiões do país; questões com ilustrações que davam margem a várias 
interpretações, mas com respostas únicas fixadas e desconhecimento das 

propostas desenvolvidas por parte das secretarias. (ORTIGÃO; SZTAJN , 

2001, p.73) 

 

Embora a primeira edição da avaliação tenha sido aplicada em apenas 20 

escolas, o volume de informações levantado foi considerável, pois, além das provas 

aplicadas aos estudantes, pretendia se verificar outros aspectos, relacionados às 

características de infraestrutura, o perfil dos diretores das escolas e a atuação na 

gestão escolar, o perfil e a prática docente, as características sociais e culturais, 

bem como os hábitos de estudo dos alunos. Este levantamento foi produzido por 

intermédio de questionários encaminhados aos gestores, professores e aos alunos. 

Em razão do volume e da complexidade das informações levantadas, os 

organizadores optaram por fazer estes levantamentos, bem como a aplicação do 

exame padronizado, numa periodicidade bienal. 

Intentando exemplificar a importância da primeira edição do SAEB como 

instrumento de coleta de dados sobre a realidade educacional, apontamos que esta 

avaliação, associada à outros estudos do Ministério da Educação e entidades 

independentes, serviram como diagnostico para fins de composição das estratégias 

para o desenvolvimento do Plano Decenal de Educação Para Todos 1993 – 2003, 

cujos objetivos, entre outros, era satisfazer as necessidades básicas do educando 
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por meio de investimentos na estrutura física da escola e na qualificação do 

profissional de educação. 

 

Os insatisfatórios resultados dos processos de ensino fundamental se 
devem, em parte, a estas deficiências [inadequação física das escolas]. Mas 
também a graves problemas de ordem pedagógica. Várias pesquisas 
permitem conhecer alguns aspectos destes problemas e as recentes 
experiências brasileiras em avaliação externa

46
, embora ainda incipientes, já 

permitem identificar de modo mais preciso seus focos mais críticos. 
(BRASIL, 1993, p. 23) 

 

Devido aos problemas orçamentários, a segunda edição do SAEB , previsto 

para acontecer em 1992, foi aplicada somente em 1993 (HORTA NETTO, 2010, p. 

99) para a avaliação desse ano foi mantido o formato da primeira, ocorrendo ajustes 

na configuração dos testes. “Dentre as principais novidades para este ciclo, 

destacam-se: definição do conteúdo e do tipo de questões, elaboração de um banco 

de questões, analise do banco de questões e elaboração da versão final dos testes 

de rendimento.” (ORTIGÃO; SZTAJN, 2001, p.73). 

Para a edição de 1995, o MEC/INEP decidiu que o SAEB seria aplicado 

somente nos anos finais de cada ciclo escolar (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 

e 3º ano do Ensino Médio). Além da amostra da rede pública, foi acrescentada uma 

amostra da rede privada. Nesta edição foram aplicados testes relacionados somente 

as disciplina de Língua Portuguesa e Matemática. 

Amparado pela Portaria n° 1.795, publicada no Diário Oficial da União no dia 

27 de dezembro de 1994, verificamos uma reformulação na aplicação do SAEB 

(CASTRO, 1997, p.40). O INEP, juntamente com as instituições privadas, Fundação 

Carlos Chagas e a CESGRANRIO, responsáveis “tanto da elaboração das provas 

aplicadas aos alunos, como da condução do processo de aplicação dos testes e de 

análise dos resultados” (BONAMINO; FRANCO, 2009, p.117) se responsabilizaram 

pela definição das matrizes de conteúdos que serviriam de base para a confecção 

das questões da avaliação, além disso, adotaram uma nova metodologia de 

interpretação dos conceitos assinalados nas avaliações, se utilizando da “construção 

das Escalas Comuns de Proficiência, ou definição de métricas, que são 

interpretadas em termos do que os alunos conhecem, compreendem e são capazes 

                                                             
46 Grifo nosso 
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de fazer, com base nos resultados do seu desempenho” (CASTRO, 2009, p.278), 

esta métrica, conhecida como Teoria de Resposta ao Item (TRI)47, abriu a 

possibilidade de comparabilidade entre os resultados das avaliações ao longo do 

tempo, uma vez que a nova métrica possibilitou a criação de escalas contendo níveis 

de desempenho para as disciplinas aplicadas (Anexo F).  

A comparabilidade permitiu ao Estado lançar um olhar mais direcionado aos 

sistemas de ensino relacionando os investimentos em educação aos resultados 

obtidos nos testes padronizados. Porém, pelo fato de o SAEB se tratar de uma 

avaliação amostral, cujos resultados permitem levantar um diagnóstico sobre o 

sistema, auxiliando no direcionamento de políticas públicas, a amostragem 

dificultava a tradução dos dados pelos gestores escolares, uma vez que as unidades 

de ensino apresentam características peculiares em relação ao sistema como um 

todo, dificultando o uso dos resultados do SAEB como parâmetro para a aplicação 

de mudanças pontuais de ordem administrativa ou pedagógica, como aponta o 

relatório sobre os dados do SAEB de 1997: 

 

Devido ao caráter complexo da amostra do SAEB e ao objetivo descritivo do 
presente trabalho, alertamos ao leitor que as comparações ensejadas pelas 
descrições apresentadas têm o propósito exclusivo de explorar os dados e 
gerar hipóteses. O aprofundamento da análise apresentada no presente 
documento deverá ser feito a partir das técnicas e modelos estatísticos que 
levam em conta o efeito do plano amostral. (BRASIL, 1999a, p.8) 

 

Na edição de 1997 o INEP optou em não promover grandes mudanças em 

relação à edição anterior. Ortigão e Sztajn (2001) apontam que a mais significativa 

                                                             
47 A TRI [Teoria de Resposta ao Item] baseia-se em modelos matemáticos que permitem a elaboração de provas 
diferentes com o mesmo grau de dificuldade. O modelo é baseado em três parâmetros gerais — grau de 
dificuldade da questão, nível de discriminação (o quanto o item consegue diferenciar o quanto o candidato 
sabe ou não) e a probabilidade de acerto ao acaso (chute). 
Testadas antes da prova, as questões ganham um peso que varia de acordo com o desempenho dos estudantes 
nos pré-testes — quanto mais alunos acertam uma determinada pergunta, menor o peso que ela terá na prova. 
Isso porque o grau de dificuldade é supostamente menor.  
A aplicação da teoria da resposta ao item é frequente nas avaliações em testes de múltipla escolha aplicados 
em diversos países.  
Entre as vantagens metodológicas da TRI está a possibilidade de elaboração de provas diferentes para o 
mesmo exame. Essas provas podem ser aplicadas em qualquer período do ano, com o mesmo grau de 
dificuldade, e permitem a comparabilidade no tempo. 
A TRI prioriza o uso de habilidades reflexivas e analíticas em detrimento da memorização de conteúdos, o que 
representa um avanço importante em relação a outros modelos de avaliação.  
In: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17189:teoria-de-resposta-ao-
item-garante-isonomia-das-provas&catid=222&Itemid=86 acesso em 07 de junho de 2012. 
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foi o resgate por parte da instituição organizadora em formular as definições sobre o 

que o SAEB deveria avaliar “o que se materializou pela elaboração, no âmbito do 

próprio INEP e com a colaboração de assessores, das Matrizes Curriculares de 

Referencia para o SAEB” (p, 75). 

A partir dos dados levantados nessa edição o INEP passou também a 

publicar relatórios mais detalhados sobre seus resultados e disponibilizá-los na 

internet, facilitando a divulgação e o acesso às informações a respeito da avaliação. 

Nessa edição (1997), bem como para a edição seguinte, em 1999, o INEP 

incluiu testes de Ciências, para os alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e para os alunos de 3º ano do Ensino Médio, foram incluídas as 

disciplinas de História, Geografia, Física, Química e Biologia. 

Em virtude da reelaboração dos questionários aos professores, gestores e 

alunos, foi possível determinar, a partir de 1999, resultados relativos às 

transformações recentemente ocorridas nas redes de ensino, sobretudo no que 

tange a estrutura de organização em série ou em ciclos, diagnosticando, inclusive, a 

existência de: 

 

distintas formas de organização do processo de escolarização [num mesmo 
sistema educacional] (ensino seriado e ciclos, por exemplo) e diferentes 
propostas curriculares e pedagógicas a exemplo dos programas de 
aceleração da aprendizagem (BRASIL, 2000, p.09). 

 

Nas edições de 2001 e 2003 o Saeb passou a avaliar apenas as áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática. Em 2001 “as Matrizes de Referência foram 

atualizadas em função da ampla disseminação pelo MEC dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais” (HORTA NETTO, 2007, p.10).  

Em 2005 o SAEB passou por um novo processo de reestruturação, por meio 

da Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de 2005: 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no exercício das atribuições 
estabelecidas pelo Art. 87 § único, inciso II da Constituição Federal e 
atendendo ao disposto no artigo 9o, inciso VI da Lei 9394, de 20 de 
dezembro de 1996, resolve: 
Art. 1o Instituir o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, que 
será composto por dois processos de avaliação: a Avaliação Nacional da 
Educação Básica - ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - 
ANRESC, cujas diretrizes básicas são estabelecidas a seguir. 
§ 1o A ANEB manterá os objetivos, características e procedimentos da 
avaliação da educação básica efetuada até agora pelo SAEB realizado por 
meio de amostras da população, quais sejam: 
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a) a ANEB tem como objetivo principal avaliar a qualidade, eqüidade e a 
eficiência da educação brasileira; 
b) caracteriza-se por ser uma avaliação por amostragem, de larga escala, 
externa aos sistemas de ensino público e particular, de periodicidade 
bianual; 
[...] 
d) as informações produzidas pela ANEB fornecerão subsídios para a 
formulação de políticas públicas educacionais, com vistas à melhoria da 
qualidade da educação, e buscarão comparabilidade entre anos e entre 
séries escolares, permitindo, assim, a construção de séries históricas; 
[...] 
§ 2o A Avaliação Nacional do Rendimento no Ensino Escolar - ANRESC 
tem os seguintes objetivos gerais: 
a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que cada 
unidade escolar receba o resultado global; 
b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma 
cultura avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e 
eqüidade da educação brasileira e adequados controles sociais de seus 
resultados; (BRASIL, 2005a, p. 16) 

 

A partir de então, o levantamento de dados passou a ser composto por dois 

sistemas de avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. 

A Aneb manteve os procedimentos da avaliação amostral, das redes públicas 

e privadas, com foco na gestão da educação básica que até então vinha sendo 

realizada no SAEB, cujos objetivos eram de avaliar o sistema de ensino. A Prova 

Brasil (Anresc), por sua vez, passou a avaliar de forma censitária as escolas que 

atendessem aos critérios de quantidade mínima de estudantes na série avaliada, 

permitindo gerar resultados por escola (HORTA NETO, 2010). 

A Prova Brasil e o SAEB passaram a ter seus resultados interpretados a partir 

de um único instrumento de avaliação. Em razão disso, muitos concluíram que a 

Prova Brasil (Anresc) e SAEB (Aneb) se fundiram numa só avaliação, após a criação 

da primeira, porém, o quadro a seguir, extraído do portal do INEP, esclarece as 

diferenças entre os dois sistemas. Vejamos: 
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Semelhanças e diferenças48 

A Prova Brasil e o Saeb são dois exames complementares que compõem o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica. Para saber mais sobre o assunto veja o quadro comparativo abaixo. 

Dessa forma você vai entender melhor os pontos em comum e as diferenças entre as duas 
avaliações. 

Prova Brasil  Saeb 

A prova foi criada em 2005.  A primeira aplicação ocorreu em 1990. 

Avalia as habilidades em Língua Portuguesa (foco em 
leitura) e Matemática (foco na resolução de problemas) 

 
Alunos fazem prova de Língua Portuguesa (foco em 
leitura) e Matemática (foco na resolução de problemas) 

Avalia apenas estudantes de ensino fundamental, de 5° 
e 9° anos. 

 
Avalia estudantes de 5° e 9° anos do ensino 
fundamental e também estudantes do 3º ano do ensino 
médio. 

A Prova Brasil avalia as escolas públicas localizadas em 
área urbana e rural. 

 
Avalia alunos da rede pública e da rede privada, de 
escolas localizadas nas áreas urbana e rural. 

A avaliação é quase universal: todos os estudantes das 
séries avaliadas, de todas as escolas públicas urbanas e 
rurais do Brasil com mais de 20 alunos na série, devem 
fazer a prova. 

 
A avaliação é amostral, ou seja, apenas parte dos 
estudantes brasileiros das séries avaliadas participam 
da prova. 

Como resultado, fornece as médias de desempenho 
para o Brasil, regiões e unidades da Federação, para 
cada um dos municípios e escolas participantes. 

 
Oferece resultados de desempenho apenas para o 
Brasil, regiões e unidades da Federação. 

Parte das escolas que participarem da Prova Brasil 
ajudará a construir também os resultados do Saeb, por 
meio de recorte amostral. 

 
Todos os alunos do Saeb e da Prova Brasil farão uma 
única avaliação. 

Quadro 3: Semelhanças e Diferenças entre a Prova Brasil e o Saeb 

 

Após a reestruturação em 2005, o SAEB manteve a sua configuração para os 

exames seguintes.  

 

2.4 A PROVA BRASIL 

Criada em 2005, a Prova Brasil, diferentemente do SAEB é um sistema que 

avalia todos os estudantes (caráter censitário) dos anos finais dos ciclos Ensino 

Fundamental (5º e 9º ano49) da rede pública de ensino (CASTRO, 2009, p.280) e foi 

implantada na intenção de ampliar o leque de informações disponíveis sobre a 

situação da educação, e atender a demanda de gestores públicos, educadores, 

pesquisadores e da sociedade por informações sobre o ensino oferecido em cada 

município e escola.  

                                                             
48 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/semelhancas-e-diferencas acesso em 07 
de junho de 2012. 
49 Do ensino Fundamental de 9 anos. 
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O aspecto mais relevante da Prova Brasil é oferecer a todas as escolas 
participantes um diagnóstico consistente sobre o desempenho de seus 
alunos, usando a mesma métrica de avaliação do SAEB. Os resultados são 
comparáveis e permitem que a escola identifique suas potencialidades e 
fragilidades em relação ao desempenho de seu município, seu estado, ou 
em relação ao País. (CASTRO, 2009, p.281) 

 

Por se tratar de uma avaliação de caráter censitário apresenta condições de 

subsidiar as equipes escolares no diagnóstico de problemas e no planejamento de 

ações de combate aos mesmos, sobretudo durante o processo de formação em 

serviço da equipe escolar. Também apresenta o caráter de auxiliar os 

administradores públicos nas decisões e no direcionamento de recursos financeiros 

e técnicos para as regiões mais necessitadas.  

Na edição de 2005, a Prova Brasil utilizou a mesma metodologia que o SAEB 

vinha utilizando nas últimas edições, com testes em Língua Portuguesa e 

Matemática, com foco, respectivamente, em leitura e resolução de problemas. 

Segundo regulamentação em Portaria Ministerial nº 69 de 04 de maio de 2005, a 

avaliação foi direcionada às escolas públicas com no mínimo 30 estudantes 

matriculados nas turmas de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de 08 anos e nas 

turmas de 5º e 9º ano em escolas que estariam organizadas no regime de 09 anos. 

Para a edição de 2007 aconteceram alguns ajustes em relação à anterior, em 

se tratando do universo de escolas atendidas. Segundo Portaria Ministerial Nº 47, de 

3 de maio de 2007, passaram a participar da Prova Brasil as escolas públicas 

urbanas que ofertam 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e que tinham o mínimo 

de 20 estudantes matriculados nestas séries. Segundo Oliveira (2011, p. 137) esta 

determinação possibilitou a inclusão de mais de 400 municípios nas sondagens 

sobre a avaliação da educação básica e a possibilidade de calcular o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, sobre o qual dissertaremos mais a 

diante) para um universo maior de municípios e unidades educacionais. 

Na edição de 2009, segundo a Portaria Ministerial nº 87, de 7 de maio de 

2009, as escolas públicas rurais que ofertavam 5º ano e 9º ano do Ensino 

Fundamental e que tinham o mínimo de 20 estudantes matriculados nestas séries 

também passaram a ser avaliadas. A necessidade desse ajuste ocorreu para que “a 

inclusão das escolas rurais na avaliação esteja relacionada às demandas dos 

municípios para terem seu Ideb calculado e, assim, entrarem na lista dos possíveis 

recebedores de auxílio técnico e/ou financeiro do MEC.” (OLIVEIRA, 2009, p.140). 
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Para a edição de 2011, O INEP realizou a Aneb e a Anresc (Prova Brasil) 

baseando-se na Portaria Ministerial nº 149 de 16 de junho de 2011. Segundo o 

documento, a avaliação deveria acontecer em parceria com Estados e Municípios. 

Participaram da Prova Brasil 2011 todas as escolas com pelo menos 20 estudantes 

no 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados, em escolas públicas, 

localizadas tanto na zona urbana como em zona rural. 

A Prova Brasil mostrou-se como mais um instrumento utilizado no processo 

de avaliação em larga escala. Foi produto da modernização e expansão do SAEB e 

isso só foi possível dada à avaliação criteriosa produzida sobre o processo. A 

necessidade de modernização dos mecanismos foi percebida devido às críticas que 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica vinha recebendo. 

 

2.5 O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB 

Em março de 2007 o Governo Federal anunciou o Plano de Desenvolvimento 

da Educação, o PDE. O plano, proclamado como o PAC50 da educação, reunia um 

conjunto de 27 ações, ampliado para 40 e posteriormente para 52 ações que 

visavam contribuir para a reversão dos indicadores educacionais insatisfatórios, 

apresentados até então (ARAUJO, 2007, p.25). 

O PDE atribui ao governo federal o papel regulador, no intuito de diminuir as 

desigualdades existentes entre os sistemas e unidades educacionais das variadas 

regiões do Brasil, “por meio de assistência técnica e financeira, de instrumentos de 

avaliação e de implementação de políticas que ofereçam condições e possibilidades 

de equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade” 

(KRAWCZYK, 2008, p. 802). 

No bojo do lançamento do PDE, em abril de 2007, por meio do Decreto Lei nº 

6.094, iniciou-se a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, cujo principal objetivo consiste em conjugar esforços entre o poder 

público e a sociedade civil, em proveito da melhoria da qualidade da educação 

básica. O citado decreto também instituiu um novo índice de aferimento da qualidade 

da educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Vejamos:  

 

                                                             
50

 Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 2007, é um programa do governo federal que engloba 
um conjunto de políticas econômicas, quadrienais, e tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do 
Brasil, prevendo investimentos em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte, energia 
e recursos hídricos, entre outros. 
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Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 
base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 
dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos 
alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação 
Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova 
Brasil). 
Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do 
cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. 
(BRASIL, 2007c) 

 

O IDEB seria um mecanismo de controle do Ministério da Educação sobre a 

ação dos Estados e municípios no que tange a área da educação, estipulada pelo 

termo de adesão ao Compromisso Todos Pela Educação pois o índice permitiria 

identificar os sistemas educacionais com baixo rendimento e promover uma conexão 

entre assistência técnica, apoio financeiro, e gestão, visando o desenvolvimento da 

educação.  

 

Assim, da revisão do papel do governo federal, resulta um controle maior e 
sistemático das políticas nos entes federados: atrelamento dos recursos 
próprios do MEC aos resultados do IDEB; a interlocução direta com as 
unidades escolares por meio, principalmente da definição de metas para 
cada uma delas e a manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, que associa recursos 
adicionais à aprovação do projeto pedagógico da instituição (KRAWCZYK, 
2008 p. 805) 

 

Segundo Castro (2009, p. 282) o IDEB “permite definir metas e acompanhar a 

qualidade do ensino básico no país, fornecendo informações sobre o 

desenvolvimento de cada uma das escolas brasileiras de educação básica”. Isto se 

deve ao fato de ele ser um indicador de fácil compreensão e simples de calcular 

(FERNANDES, 2007a, p.8). 

A metodologia empregada para a obtenção do índice se utiliza de dois 

conceitos: fluxo escolar (promoção, repetência e evasão escolar) e a média de 

desempenho nas avaliações padronizadas (Prova Brasil e SAEB), obtidas pelos 

estudantes ao final de cada etapa do sistema de ensino (FERNANDES, 2007a, p.7) 

a combinação entre os dois conceitos resulta numa média que varia de 0 (zero) a 10 

(dez), aferida para o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. 

Costa (2010, p. 5), justifica os dois conceitos empregados na metodologia para a 

obtenção do índice do IDEB com o seguinte argumento: 
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Não é aceitável que um sistema educacional reprove sistematicamente seus 
alunos, fazendo com que grande parte deles abandone a escola antes de 
completar a educação básica, mesmo que os concluintes dessa etapa de 
ensino atinjam elevadas pontuações nos exames padronizados. Entretanto, 
um sistema em que todos os alunos concluem o ensino médio no período 
correto, também não é interessante, caso os alunos aprendam muito pouco 
na escola. Em resumo, um sistema de ensino ideal (grifo da autora) seria 
aquele em que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, 
não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola 
precocemente e, ao concluírem, aprendessem os conteúdos propostos.  

 

Para Fernandes (2007a. p, 05), “a questão do acesso está praticamente 

resolvida, uma vez que quase a totalidade das crianças ingressa no sistema 

educacional”. O maior problema da educação brasileira reside na qualidade 

oferecida pelas redes de ensino. A metodologia empregada na obtenção do índice 

evita fazer com que os sistemas de ensino invistam apenas em um dos conceitos da 

avaliação (proficiência ou fluxo) na intenção de inflar o indicador objetivando 

aparentar oferecer uma educação de maior qualidade.  

 

[...] se a cobrança for restringida apenas aos indicadores de fluxo, ela pode 
incentivar os professores, diretores de escolas e gestores de rede a 
adotarem medidas que impliquem redução no desempenho médio dos 
estudantes nos testes padronizados, como, por exemplo, reduzir o padrão 
de aprovação. Por outro lado, se a cobrança for apenas sobre os scores dos 
alunos, o incentivo é o oposto, como, por exemplo, elevar o padrão de 
aprovação 
Na possibilidade de existir tal trade-off, é importante que o indicador de 
desenvolvimento educacional explicite a “taxa de troca” aceitável entre 
probabilidade de aprovação e proficiência dos estudantes: o quanto se está 
disposto a perder na pontuação média do teste padronizado para se obter 
determinado aumento na taxa média de aprovação. Ainda que fixar essa 
taxa não seja algo isento de controvérsias, é importante que a opção seja 
claramente revelada pelo indicador. (FERNANDES. 2007, p.8 – 9) 

 

O sentido da metodologia empregada na obtenção do índice seria então o de 

analisar o desenvolvimento da educação e identificar instituições e sistemas de 

ensino que promovem educandos que não apresentam rendimento satisfatório e 

sistemas e instituições que reprovam educandos em massa por que não 

apresentaram rendimento satisfatório, entendendo que um sistema educacional de 

qualidade é aquele que apresenta condições para que seus educandos adquiram os 

conceitos necessários sem a necessidade de recorrer à retenção. 

O Ministério da Educação acredita que assim ampliam-se as possibilidades 

de mobilização da sociedade em favor da busca de uma educação de qualidade 

(BRASIL, 2007?, p. 5), pois índice é público e pode ser comparável nacionalmente, 
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tanto no que diz respeito aos sistemas de ensino oferecido pelos estados e 

municípios como pelas próprias instituições escolares. 

O Ministério da Educação tem como meta fazer com que todas as redes de 

ensino alcancem a média 6,0 até o ano de 202251, uma data simbólica, pois 

estaremos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. O objetivo é 

que nesta data as escolas brasileiras alcancem um desenvolvimento educacional 

equiparável aos países mais desenvolvidos e industrializados do mundo, segundo a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), (Costa 

2010, p.10). “Essa comparação internacional foi possível devido a uma técnica de 

compatibilização entre a distribuição das proficiências observadas no PISA 

(Programme for Internacional Student Assessment) e no Saeb” (FERNANDES 

2007b, p.2). 

As metas para cada ente da federação, municípios e unidades escolares são 

diferenciadas, tendo eles que atingir metas individuais, calculadas bienalmente a 

partir de 2007, de modo que até 2021, tanto as unidades escolares, como os 

sistemas de ensino devam ter atingido a média 6,0 no Índice, porém, o maior 

objetivo do IDEB é o de reduzir as desigualdades das redes de ensino, de modo 

que, no ano de 2022 as disparidades entre as escolas brasileiras sejam 

minimizadas. (BRASIL, 2007?, p.5). Entretanto, após este período, deve haver a 

continuidade do plano de metas , devendo todos os sistemas de ensino, atingir o 

índice de 9,9 em 2096, assim, o Brasil atingiria um nível educacional em que todas 

as escolas e sistemas ofereçam as mesmas condições de ensino, cessando as 

desigualdades, conforme exemplificado no gráfico da página seguinte: 

 

                                                             
51 Para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Em 2005, calculado como inicio da série histórica o IDEB 
nacional observado era de 3,8, sendo que as metas intermediarias de 2007 (3,9) e de 2009 (4,2) haviam sido 
alcançadas. 
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Gráfico 152 

 

 

Observamos no gráfico que é possível que em 2021 um Estado apresente 

IDEB inferior e outro superior a média para o Brasil, porém, cada “Estado (município, 

rede ou escola) deverá desprender um esforço diferente para que em 2096 [...] a 

desigualdade apresentada pelo Ideb desapareça” (COSTA, 2010, p.11). 

Como foi apontado no inicio deste tópico, uma das características do índice, 

reside na facilidade em calculá-lo, a partir dos componentes taxa de rendimento 

escolar (fluxo) obtidos a partir do Censo Escolar53, e médias de desempenho nos 

exames padronizados, como a Prova Brasil e Saeb (desempenho). 

Segundo Fernandes (2007b), a fórmula para se chegar ao índice é abordada 

da seguinte maneira: 

  

                                                             
52 FERNANDES, R. Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB): Metas intermediárias para a sua 
trajetória no Brasil, estados, municípios e escolas. Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, 2007b. < Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_projecoes.pdf>. 
Acesso em 26 de julho de 2012 
53

 O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos de âmbito nacional realizado por todas as escolas 
públicas e privadas, com o objetivo de coletar dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, 
movimento e rendimento escolar. As informações são utilizadas para traçar um panorama da educação básica 
e servem de referência para a formulação de políticas públicas e execução de programas na área da educação. 
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IDEBji = Nji Pji;  

em que, 

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, 

padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em 

determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

 P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de 

ensino dos alunos da unidade j; 

Sendo que 0 j 10 N ; 0 j 1 P e 0 j 10 

Quadro 4: fórmula utilizada para se chegar ao índice IDEB 

As notas dos testes em Língua Portuguesa e Matemática são convertidas em 

uma escala de zero a dez, a média dos dois testes é multiplicada pela taxa de 

aprovação, que vai de 0% a 100%, por exemplo, se a média das notas nos exames 

de determinada escola for 6,0 e, se essa mesma escola obtiver 85% de aprovação, 

seu Ideb será 5,1, pois: 

6 x 85% = 6 x 0,85 = 5,1 

Dessa forma “o Ideb é crescente com a proficiência média dos estudantes e 

decrescente com o tempo médio de conclusão” (FERNANDES, 2007a, p.10). 

Assim como ocorre com as avaliações externas, existem aqueles que 

defendem a existência de indicadores de qualidade e aqueles que discordam de 

qualquer forma de controle público sobre a educação. De qualquer forma, o IDEB 

indica o desenvolvimento do ciclo de aprendizagem possibilitando que o Ministério 

da Educação (MEC) identifique tanto as escolas e sistemas de ensino que atingiram, 

como os que não atingiram as metas estabelecidas; as primeiras para serem 

premiadas pelo trabalho desenvolvido e as outras para receberem assistência 

técnica e financeira (COSTA 2010).  

Por se tratar de um indicador de qualidade que avalia o ciclo e o sistema de 

ensino, não o professor nem o aluno, e por não existirem registros de unidades 

educacionais ou sistemas que tenham sido punidos por não conseguirem atingir a 

meta estabelecida, concordamos com Krawczyck, (2008) quando afirma que o IDEB 

é um indicador criado com o proposito de regular e monitorar as políticas 

educacionais no país, definir de metas na busca de uma educação de qualidade 

para as redes de ensino; e com Fernandes (2007b) quando afirma que o indicador 
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orienta para uma reflexão sobre a formação continuada, ações e práticas 

pedagógicas desenvolvidas dentro das unidades educacionais. 

Embora o IDEB já esteja em sua terceira edição, pesquisas recentes, indicam 

que ainda é grande o desconhecimento das escolas sobre o assunto. Segundo as 

pesquisas O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores, realizada pelo 

Ibope em 2010, a pedido da Fundação Victor Civita, em colaboração com a 

Fundação Carlos Chagas e O Perfil dos Diretores de Escolas da Rede Pública 

realizada em 2009 a pedido da mesma fundação: 47% dos coordenadores 

pedagógicos entrevistados mostraram não saber o significado desse índice e 36% 

dos diretores de escola afirmaram nem sequer conhecer a nota de sua instituição54. 

Os dados presentes nas pesquisas contradizem o exposto em Castro (2008, p.284), 

quando afirma que o “IDEB já é um indicador bem conhecido e aceito pelos estados 

e municípios, bem disseminado junto às escolas, dirigentes e professores das redes 

públicas”. 

Para Costa (2010, p. 17) o IDEB é o “termômetro da qualidade da educação 

brasileira” e sua metodologia permite que sistemas de ensino e unidades 

educacionais tenham acesso facilitado aos índices – metas e índices observados, 

afim de que adotem estratégias adequadas para alcançarem os índices de qualidade 

estabelecidos. Porém, isso só é possível quando diretores, coordenadores, 

professores e comunidade escolar obtém o conhecimento necessário quanto a 

proposta, metodologia, justificativa e objetivos do índice e se debrucem sobre os 

mesmos para uma análise e reflexão acerca dos resultados e a relação com a 

prática docente, caso contrário, se transforma apenas em um índice para o 

aferimento de resultados, utilizado, sobretudo pelos meios de imprensa para 

classificação das unidades escolares. 

No terceiro capítulo, abordaremos a maneira como as unidades educacionais 

pesquisadas para este trabalho analisam seus respectivos dados de suas avaliações 

internas e externas, dentre eles, os resultados do IDEB. 

 

 

                                                             
54 Disponíveis em: www.fvc.org.br/pdf/apresentacao-coordenadores-qualitativo.pdf e http://www.fvc.org.br/ 
estudos-e-pesquisas/avulsas/estudos1-5-gestao-escolar-escolas.shtml acessado em 05 de junho de 2012. 
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2.6 ANÀLISE DOS RESULTADOS – O TRATAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES LEVANTADAS PELAS AVALIAÇÕES E A 

REGIONALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS. 

As avaliações em larga escala, foram implementadas no intento de oferecer 

informações sobre as quais os sistemas de ensino permitissem criar um referencial 

para analisar as estratégias didáticas usadas na escola, bem como estabelecer 

critérios mais claros quanto a aprovação e reprovação dos alunos. 

Sabemos que a avaliação é um mecanismo subsidiário do planejamento e 

execução da prática pedagógica, tendo como base as deficiências e eficiências 

diagnosticadas pelas unidades de ensino, elas apresentam a característica de 

servirem como norteadoras para o levantamento das prioridades contempladas no 

projeto político-pedagógico (PPP) e nos Planos de ação das escolas e, se for o 

caso, pautar mudanças no currículo, pois “ela só faz sentido na medida em que 

serve para o diagnóstico da execução e dos resultados que estão sendo buscados e 

obtidos” (LUCKESI, 2005, p.150). 

Desse modo, quando seus resultados são socializados com a equipe e 

comunidade escolar, traduzindo seus dados e estabelecendo uma comparação com 

os resultados de edições anteriores ou de outras avaliações externas ou internas, 

avaliando também o trabalho desenvolvido durante o período apurado, estes 

também devem servir como base de apoio para o processo de formação continua do 

profissional de educação, sobretudo para a formação em serviço, uma vez que as 

avaliações almejam, entre outras, expor a realidade de cada sistema de ensino, 

porém, o tratamento das informações geradas pelas avaliações institucionais, 

sobretudo no âmbito federal, figura-se de forma muito mais complexa que 

inicialmente se apresentam.  

Passadas mais de duas décadas da aplicação da primeira edição do SAEB, 

muitas informações a respeito da educação básica foram levantadas, porém, mesmo 

com um volume de dados considerável a respeito do sistema, ainda assim, o uso da 

avaliação em larga escala como critério para a elaboração de políticas públicas e 

mudanças na concepção de educação dentro das unidades educacionais, geram 

críticas de estudiosos sobre o tema, pois observamos que após a análise dos dados 

no decorrer dos anos, notadamente não conseguimos atingir uma educação de 

qualidade (VIANA 2003 apud OLIVEIRA, 2011, p.125).  
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Uma das críticas apontadas por estudiosos sobre o tema, deve-se a falta de 

interpretação clara dos dados gerados a partir das avaliações externas em larga 

escala, como o SAEB/ Prova Brasil. A avaliação institucional “ainda é um 

instrumento cheio de mistérios e que precisam ser desvelados para que possam ser 

utilizados em prol da qualidade educacional” (HORTA NETO, 2006, p.132), uma vez 

que são informações técnicas, não tendo o profissional de educação, ainda 

intimidade com as escalas de proficiência anunciadas. Segundo Horta Neto (2006), 

seria indispensável que os profissionais de educação fossem preparados para que 

tenham condições de traduzir os dados gerados pelas avaliações externas: 

 

É uma tarefa que cabe ao INEP: disseminar entre os gestores públicos de 
todos os níveis os conhecimentos que lhes permitam perceber os 
significados que qualificam os resultados de uma avaliação. Esta é a 
condição para que se possa compreender a realidade das escolas e buscar 
soluções para a melhorar [sic] o seu desempenho. (p. 132) 

 

O autor também aponta que além da falta de clareza quanto à interpretação 

dos dados, considera que os mesmos acabam por ser apresentados de maneira 

inconclusa, uma vez que os relatórios gerados pelo INEP se mostram somente na 

forma numérica. 

 

No caso do Brasil, é necessário que os relatórios apontem, não somente os 
resultados numéricos, mas que sejam disponibilizadas informações 
complementares que ofereçam uma visão mais clara sobre os problemas 
educacionais apontados pela avaliação. É importante também considerar 
que os dados apurados não são suficientes, per se, para orientar a tomada 
de decisões. É necessário que cada sistema de ensino desenvolva 
pesquisas adicionais, contando com o suporte técnico do Inep, para estudar 
os aspectos mais problemáticos apontados pelo Saeb. (2006, p. 133) 

 

Concordando com a visão apresentada, Castro (2009) aponta que os dados 

gerados por meio da Prova Brasil, avaliação censitária que se transformou num 

instrumento de apoio para as unidades escolares reverem práticas didáticas 

ineficazes, aprimorar suas propostas pedagógicas e “subsidiar as equipes das 

escolas e órgãos gestores da rede pública em relação a formação em serviço dos 

professores” (p.281), não tem conseguido atingir seus objetivos, segundo ela: 
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são ainda tímidas as iniciativas de uso em seus resultados para melhorar a 
sala de aula e a formação em serviço dos professores. A grande maioria 
das escolas não sabe como melhorar seus resultados, os sistemas de 
ensino enfrentam dificuldades técnicas para apoiar pedagogicamente suas 
escolas e os pais ainda não entenderam o significado da prova. Neste 
sentido, seria recomendável desenvolver pesquisas sobre o uso dos 
resultados da prova Brasil pelas escolas.(2009, p.281) 

 

Para a autora, a análise dos resultados das avaliações em larga escala 

“deveria referenciar os programas de formação docente e a produção de materiais 

didáticos de apoio, a fim de que ajudem a superar os problemas de aprendizagem, 

identificados no SAEB/ Prova Brasil” (p.282). 

Considerando a importância de uma avaliação nacional, porém, entendendo 

as dificuldades em se traduzir seus resultados para o cotidiano escolar, alguns 

sistemas regionais de ensino optaram em criar seus próprios instrumentos de 

avaliação como forma de complementar as informações geradas pelas avaliações 

federais e auxiliar na tradução dessas informações em âmbito local.  

 

O desenvolvimento de sistemas regionais ou locais de avaliação, em 
articulação com o sistema nacional, apresenta algumas vantagens. 
Primeiro, eles permitem uma investigação mais aprofundada sobre as 
especificidades regionais ou locais, o que não é possível no SAEB e na 
Prova Brasil. Em segundo lugar, eles possibilitam coletar informações de 
interesse do gestor da rede, o que tampouco é possível em uma avaliação 
nacional. Só sistemas descentralizados conseguem analisar cada uma das 
escolas e identificar o que elas precisam para melhorar o desempenho dos 
alunos, considerando as características de cada uma. (CASTRO, 2009, 
p.287) 

 

Atualmente existem onze estados que possuem seus sistemas próprios de 

avaliação, além de duas capitais, Uma das capitais que adotou sistema próprio de 

avaliação é a cidade de São Paulo, cidade mais populosa do país, que apresenta a 

maior rede de ensino municipal do Brasil e que em 2007 instituiu a Prova São Paulo, 

que vamos tratar com mais detalhes no próximo item.  

Alexandre Alves Schneider, então Secretário de Educação do Município de 

São Paulo na época da organização da avaliação do sistema municipal, justifica a 

instituição da avaliação regional, no prefácio das Matrizes de Referencia para a 

Avaliação do Rendimento Escolar (SÃO PAULO, 2007b) com os seguintes 

argumentos: 
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Nosso País há mais de 10 anos convive com a realização de avaliações de 
seus sistemas educacionais. Cada escola e cada professor, no entanto, 
estão longe de se beneficiar desse processo. Em São Paulo, começamos a 
mudar isso, com a proposição da Prova SP – avaliação que utiliza 
procedimentos metodológicos formais e científicos para coletar e 
sistematizar dados sobre o desempenho dos alunos [...]. 
A diferença – é importante destacar – reside no fato de que todo o processo 
de construção dessas matrizes contou com a participação das escolas até 
que se chegasse à exposição clara dos parâmetros em que ela se baseia – 
objetivo desta publicação – e com o compromisso de apresentarmos os 
resultados com clareza, rapidez e transparência, sob a forma de relatório 
pedagógico. Deste modo, cada escola e cada professor terão clareza dos 
resultados alcançados por seus alunos e poderão utilizá-los como referência 
no seu processo de planejamento. (p.3)  

 

Como aponta Schneider, o diferencial entre as avaliações federais de uma 

forma geral e as avaliações regionais, em particular a Prova São Paulo, é que as 

avaliações regionais apresentam maiores condições em definir as Matrizes de 

Referência levando em consideração a participação dos profissionais e as 

orientações curriculares adotadas pela rede de ensino.  

Acredita-se que dados, como por exemplo, “socioeconômicos dos alunos e de 

suas famílias; dos professores, sua formação, prática docente e condições de 

ensino; dos coordenadores pedagógicos, sua formação, prática profissional e 

condições de trabalho” (São Paulo, 2007d, p.05), sejam mais simples de serem 

traduzidos, existe a possibilidade de se levantar informações mais detalhadas não só 

sobre o sistema de ensino, mas de uma determinada escola, alunos e profissionais 

que atuam na escola, possibilitando que as intervenções sobre o processo, sejam 

mais direcionadas. Com isso, um sistema regional de avaliação teria maiores 

condições de gerar dados mais precisos sobre as condições do seu sistema de 

ensino 

 

2.6.1 A Prova São Paulo. 

No intento de, entre outros, coletar e sistematizar dados e produzir 

informações mais detalhadas, além das já levantadas pelas avaliações federais, 

sobre o desempenho do sistema de educação de uma forma geral e dos alunos que 

compõem a Rede Municipal de Educação de São Paulo além de orientar diretrizes 

para o processo de formação continuada, em especial a desenvolvida no próprio 

local de trabalho por meio da Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), a 

Secretaria Municipal de Educação criou o Sistema de Avaliação de Aproveitamento 

Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo através da Lei 
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Municipal nº 14.063, de 14 de outubro de 2005 e regulamentada pelo Decreto nº 

47.683, de 14 de outubro de 200655.  

O documento norteador do referido sistema de avaliação denomina-se 

Matrizes de Referencia para a Avaliação do Rendimento Escolar e passou por um 

longo processo de discussão, até o seu resultado final ser apresentado em meados 

de 2007. Segundo este documento, sua primeira versão foi produzida por técnicos 

contratados pela Secretaria Municipal de Educação e discutida em reuniões “com 

professores e representantes de todas as coordenadorias técnico-pedagógicas e 

seus representantes convocados oficialmente pela SME” (SÃO PAULO, 2007d, p. 

03).  

Durante as reuniões os presentes faziam uma análise crítica do documento, 

debatiam e apresentavam propostas de inclusão e/ou retirada de alguma matriz de 

habilidades. 

A consolidação do documento final se deu com o resultado apresentado do 

texto já rediscutido durante o período de planejamento de atividades para o ano de 

200756, neste momento, todos os professores e especialistas das escolas municipais 

puderam manifestar suas opiniões sobre as referências orientadoras da avaliação 

que iria ser realizada. 

 

Nessa consulta, as matrizes foram acompanhadas de uma ficha de 
validação na qual todos os professores puderam indicar sua concordância 
ou discordância sobre cada uma das habilidades e, nos casos positivos, 
sobre a possibilidade de serem avaliadas ainda em 2007 ou somente em 
2008. 
Os professores de cada ano/ciclo discutiram com seus pares as matrizes 
propostas em suas respectivas escolas e, estando de acordo, sintetizaram 
em uma única planilha suas opiniões, enviando os dados para sua 

                                                             
55 Sua primeira edição ocorreu no final do ano de 2007, e, segundo a legislação em vigor, seus objetivos são:  
I - desenvolver um sistema de avaliação do desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental e médio da 
Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que subsidie a Secretaria Municipal de Educação nas tomadas de 
decisão quanto à Política Educacional do Município;  
II - verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio, nos diferentes componentes 
curriculares, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das Coordenadorias de 
Educação e às Unidades Educacionais informações que subsidiem:  
a) a política de formação continuada dos recursos humanos do magistério;   
b) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a aprimorá-la;  
c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar, a formação dos 
professores e o estabelecimento de metas para o projeto pedagógico de cada escola;  
d) a orientação para os trabalhos desenvolvidos nas Salas de Apoio Pedagógico  - SAPs das unidades escolares 
com os alunos que necessitam de reforço na aprendizagem. 
56 Antes do início das aulas as escolas da Rede Municipal de São Paulo reserva um período de reuniões entre 
professores e equipe técnica das unidades objetivando o planejamento de atividades e estratégias de 
intervenções pedagógicas para o ano letivo. Este momento é conhecido como Reunião de Planejamento. 



99 

 

coordenadoria que os encaminhou ao Núcleo de Avaliação da Secretaria 
Municipal. 
Os dados foram analisados em reuniões técnicas com especialistas e 
orientaram a nova redação das Matrizes de Referência. Os critérios de 
decisão para manutenção de algumas habilidades, que não obtiveram o 
percentual mínimo de 60% de aceitação estabelecido, foram a importância 
de cada uma para o domínio da aquisição do conhecimento dentro da área 
e sua adequação à aprendizagem dos alunos. 
Houve também ajuste da redação de algumas habilidades em virtude de 
sua reformulação em campos de aprendizagem mais amplos, em alguns 
casos referendando a opinião dos professores sobre a especificação ou 
complexidade da habilidade. No geral, poucas foram as habilidades não 
validadas e, sempre que possível, as opiniões foram aceitas e algumas 
habilidades transferidas de ano ou modificadas, conforme sugestão. (SÃO 
PAULO, 2007d, p. 4)  

 

Também foi levada em conta a necessidade de adequação às Matrizes de 

Referência do Saeb / Prova Brasil, para quartas e oitavas séries, uma vez que a 

matriz e a própria avaliação deveriam representar os conhecimentos 

consensualmente aceitos e avaliados também em nível nacional. 

A Prova São Paulo é aplicada, numa periodicidade anual. Em sua primeira 

edição, aplicada no final de 2007, foram avaliados o rendimento escolar de 244 000 

alunos do 2º e 4º anos dos Ciclos I e II de 470 escolas municipais nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, além da produção de texto. Foram aplicados, 

também, questionários, nos quais foram recolhidas informações relacionadas ao 

perfil dos usuários e profissionais da Rede Municipal de Ensino. 

 

Além das provas foram aplicados dois questionários para os alunos (sendo 
um de contextualização socioeconômica, entregue antecipadamente e, 
outro, de hábitos de estudo anexado à Prova de Matemática). Foram 
aplicados questionários para os professores de Língua Portuguesa e 
Matemática dos anos/ciclos avaliados, para os coordenadores pedagógicos, 
diretores de escola e supervisores escolares. Esses questionários serviram 
de base para o levantamento das correlações com a aprendizagem dos 
alunos revelada através do seu desempenho na Prova São Paulo 2007. 
(SÃO PAULO, 2008b, p. 6) 

 

A avaliação foi estruturada se utilizando de duas medidas de escala de 

proficiência diferentes. A avaliação do 2ºano teve uma escala própria, enquanto as 

provas das demais séries se utilizaram da mesma escala adotada pelo Saeb (SÃO 

PAULO, 2008c). A modelagem estatística empregada na avaliação mesclava a 
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Teoria Clássica de Medida com a Teoria de Resposta ao Item57, esta última métrica, 

como já apontamos, também utilizada nas avaliações do SAEB/ Prova Brasil. 

Os resultados obtidos na Prova São Paulo 2007, possibilitaram o 

planejamento de ações e intervenções no processo de aprendizagem, com Políticas 

de formação docente e elaboração de documentos curriculares, sob a 

responsabilidade da Diretoria de Orientação Técnica (DOT) da Secretaria Municipal 

de Educação, objetivando sua aplicação já para o ano de 2008. (SÃO PAULO, 

2008c). 

A segunda edição da Prova São Paulo, aplicada em 2008 envolveu 512 

escolas de Ensino Fundamental e quase 290 mil alunos da 2ª a 8ª séries, 

propalados da forma que se apresenta na Tabela 1:(SÃO PAULO, 2009b): 58 

 

Tabela 1: Universo de alunos da Rede Municipal de Educação atendidos pela 
Prova São Paulo 2008.59 

 

                                                             
57 Segundo VARGAS et all (2008): “Na teoria clássica de medidas (TCM), as análises são feitas com a soma dos 
escores do conjunto de itens como um todo. Na TRI, o interesse principal está na resposta, afirmativa ou não, 
que um respondente obtém para cada item, e não no escore bruto.” 
58 Para impedir que as crianças prossigam na escola sem desenvolverem adequadamente as habilidades de 
leitura e escrita, Secretaria Municipal de Educação desenvolveu o PIC – Projeto Intensivo no Ciclo I para a 3ª e 
4ª séries (4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental de 9 anos). Pelo projeto são criadas turmas, com número 
reduzido de alunos que não atingiram a proficiência leitora e escritora adequada para os anos finais do Ciclo I, 
O projeto apresenta um currículo adaptado desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e pela 
Diretoria de Orientação Técnica da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
59

 Alunos cujo desempenho diagnosticado foi inferior ao conceito 150 na Prova São Paulo 2007, considerado 
abaixo das expectativas mínimas para a 4ª série do Ensino Fundamental, foram convocados a realizar a Prova 
São Paulo em 2008. Para entender o significado deste conceito, vide a Escala de Proficiência – Anexo F deste 
trabalho. 
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A tabela 1 nos apresenta que algumas séries envolvidas foram avaliadas por 

amostragem e outras de forma censitária. Em razão dos dias destinados à aplicação 

da avaliação (10 e 11 de dezembro), a frequência dos avaliados foi uma das mais 

baixas da série histórica, sobretudo nas séries finais do Ensino Fundamental do 

Ciclo II. 

Nessa edição, também foi criado um único ponto de corte, denominado Não 

Satisfatório, objetivando identificar os alunos com baixas proficiências, afim de que 

as unidades de ensino pudessem intervir diretamente nas dificuldades 

diagnosticadas, com vistas a suprir as necessidades educacionais identificadas nos 

educandos. 

A sequência da série histórica, possibilitou a comparação dos resultados do grupo 

de dos alunos avaliados em relação ao ano anterior, identificando os avanços ou 

não dos grupos. Vejamos:  

 

Tabela 2: Resultados comparados dos grupos de alunos que realizaram as 
avaliações em 2007 e 2008 (SÃO PAULO 2009 b): 

  

 

E possibilitou também a comparação entre as séries de seus respectivos 

ciclos em relação ao ano anterior, identificando avanços, ou não no sistema 

educacional da rede de ensino municipal, através da comparação de proficiências 

médias entre os anos de 2007 e 2008, vejamos:  
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Tabela 3: Resultados comparados das médias de proficiência atingidas nos 
anos de cada Ciclo nas avaliações em 2007 e 2008 (SÃO PAULO, 2009b). 

  

 

Outra mudança em relação à edição anterior (2007) diz respeito ao envio de 

carta aos pais para orientação sobre a metodologia, a realização e os objetivos das 

provas. 

No início de 2009, a SME elaborou e distribuiu para as unidades educacionais 

o Relatório de Análises Pedagógicas, apontando a descrição dos níveis de 

proficiência, as intervenções pedagógicas adequadas; e a divulgação dos resultados 

da Prova São Paulo 2008. Coube aos componentes do Núcleo de Avaliação 

Educacional e da Diretoria de Orientação Técnica organizar reuniões com toda a 

administração pedagógica da Rede, desde os supervisores escolares, diretores de 

escola e coordenadores pedagógicos, com a finalidade de orientar os membros das 

equipes gestoras escolares a interpretar os dados descritos no Relatório, 

relacionando-os com a realidade de cada unidade educacional. Aos coordenadores 

pedagógicos coube à responsabilidade de divulgar, junto aos professores de suas 

unidades, em horário de formação (JEIF), em reuniões pedagógicas ou em outros 

encontros escolares de formação60, os resultados, as análises e, repensar, junto à 

equipe docente, estratégias de intervenção, “O proposito é que essas informações 

subsidiem a identificação de práticas escolares que possam contribuir para a 

promoção da melhoria da qualidade de ensino, entendida como a ampliação dos 

níveis de aprendizagem dos alunos” (SÃO PAULO, 2009a, p. 11). 

A terceira edição da Prova São Paulo foi aplicada nos dias 17 e 18 de 

novembro de 2009. “Foram avaliados 300.606 alunos no primeiro dia e 299.200, no 

                                                             
60 De acordo com as portarias de reorganização das unidades escolares para o ano letivo, baixadas anualmente 
pela Secretaria Municipal de Educação, cada unidade escolar deve dispor de no mínimo quatro reuniões 
pedagógicas anuais. Além dessas, há as reuniões de organização pedagógica da unidade para o ano letivo 
(antes do inicio das aulas), que em 2012 contaram com três encontros e as Jornadas Pedagógicas, que em 2012 
ocorreram também em outras três ocasiões.  
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segundo” (SÃO PAULO, 2010a, p.18).em 526 escolas da rede municipal, com uma 

participação média de 90,5% dos alunos da rede  

Na tentativa de estabelecer um dialogo entre a Prova São Paulo e outras 

avaliações externas, a partir desta edição passaram a se utilizar do mesmo 

grupamento de pontos de escala de proficiência adotados pela Prova Brasil/SAEB, 

definindo quatro os níveis de proficiência dos alunos: Abaixo do Básico, Básico, 

Adequado e Avançado,  

 

Numa perspectiva geral, é possível definir cada nível de proficiência pelo 
que se segue abaixo:  

 Abaixo do básico – os alunos neste nível demonstram domínio 
insuficiente dos conteúdos, competências e habilidades desejáveis para 
o ano escolar que se encontram 

 Básico – os alunos neste nível demonstram desenvolvimento parcial 

dos conteúdos, competências e habilidades requeridas para o ano que 
se encontram. 

 Adequado – os alunos neste nível demostram domínio dos conteúdos, 

competências e habilidades desejáveis para o ano escolar em que se 
encontram. 

 Avançado – os alunos deste nível demonstram conhecimentos e 

domínio dos conteúdos, competências e habilidades acima do requerido 
no ano escolar em que se encontram. (SÃO PAULO, 2010a, p.19)  

 

Cada um dos níveis de proficiência foi contextualizado na intenção de que a 

cada ano de escolaridade o aluno vá evoluindo na escala ou nível de proficiência 

tendo em vista o desenvolvimento acumulado a cada ano, conforme a tabela 

abaixo:.61:  

  

                                                             
61 Também disponível em <http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/nucleo/AnonimoSistema/ 
MenuTexto.aspx?MenuID=27&MenuIDAberto=23> acessado em 10 de julho de 2012. 
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 Níveis de Proficiência de Língua Portuguesa 

Prova São Paulo 2009 
Ano Escolar Abaixo do Básico Básico Adequado Avançado 
2º ano Ciclo I <115

62 de 115 a < 150 de 150 a < 200 ≥200 
3º ano Ciclo I <135 de 135 a < 175 de 175 a < 225 ≥225 
4º ano Ciclo I <150 de 150 a < 200 de 200 a < 250 ≥250 
1º ano Ciclo II <165 de 165 a < 215 de 215 a < 265 ≥265 
2º ano Ciclo II <175 de 175 a < 225 de 225 a < 275 ≥275 
3º ano Ciclo II <185 de 185 a < 250 de 250 a < 300 ≥300 
4º ano Ciclo II <200 de 200 a < 275 de 275 a < 325 ≥325 

Níveis de Proficiência de Matemática 

Prova São Paulo 2009 

 
Ano Escolar 

Abaixo do Básico Básico Adequado Avançado 

2º ano Ciclo I <125 de 125 a < 175 de 175 a < 225 ≥ 225 
3º ano Ciclo I <150 de 150 a <200 de 200 a < 250 ≥ 250 
4º ano Ciclo I <175 de 175 a < 225 de 225 a < 275 ≥ 275 
1º ano Ciclo II <190 de 190 a < 240 de 240 a < 290 ≥ 290 
2º ano Ciclo II <200 de 200 a < 250 de 250 a < 300 ≥ 300 
3º ano Ciclo II <210 de 210 a < 275 de 275 a < 325 ≥ 325 
4º ano Ciclo II <225 de 225 a < 300 de 300 a < 350 ≥ 350 

Quadro 5: Níveis de Proficiência para a Prova São Paulo, a partir de 2009. 

A métrica de observação dos resultados, por meio de agrupamento dos 

pontos da escala de proficiência permite entender melhor a diferença no 

desenvolvimento dos alunos envolvidos na avaliação.  

Em relação à metodologia para a composição dos cadernos de prova foi 

utilizado o método BIB: 

 

A prova é planejada de maneira que um conjunto completo, formado por 
mais de 250 questões de uma dada área do conhecimento, é respondido 
pelos alunos de uma turma inteira. Entretanto, cada aluno responde apenas 
a uma parte delas, por volta de 30 questões. Esse planejamento se baseia 
na distribuição em espiral das questões pelas provas realizadas 
denominada Blocos Incompletos Balanceados (BIB). ( SÃO PAULO, 2010, 
p. 14)  

 

Uma última novidade implementada a partir de 2009 foi a inserção dos alunos 

com deficiência visual na avaliação, com a confecção de provas em braile ou 

avaliações ampliadas, para alunos com baixa visão. 

Para a divulgação dos resultados, a organização da Prova São Paulo gerou 

Boletim de Sala, permitindo aos profissionais de educação verificar a proficiência 

exata dos alunos que participaram das duas últimas edições, em ambas as 

disciplinas, e o Boletim do Aluno, que foi enviado à residência de cada aluno 

                                                             
62 Para entender o significado de cada conceito, ou sua equivalência em relação aos saberes dos educandos, 
vide a Descrição da Escala de Desempenho do SAEB/Prova Brasil – Anexo F deste trabalho. 
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participante da avaliação, com as proficiências em Língua Portuguesa e Matemática. 

Esta iniciativa objetivava melhorar a qualidade das intervenções pedagógicas, uma 

vez que conhecidas as proficiências dos alunos, seria possível planejar ações que 

promovessem desenvolvimento escolar dos mesmos. Os Boletins do Aluno, 

permitiram o acompanhamento do desempenho dos alunos por suas famílias a cada 

aplicação da avaliação. 

A quarta edição da Prova São Paulo, realizada nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2010 contou com a participação de quase 290 mil alunos.  

Em relação a edição anterior não ocorreram mudanças significativas, a sua 

elaboração, continuou sendo constituída a partir das Matrizes de Referencia para a 

Avaliação do Rendimento Escolar da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Esta 

por sua vez foi revisada e ampliada. A metodologia utilizada na composição dos 

cadernos de provas baseou-se novamente nos Blocos Incompletos Balanceados e 

foram utilizados itens provenientes de edições anteriores da Prova Brasil/SAEB, para 

garantir a comparabilidade com as avaliações realizadas pelo governo federal. 

Quanto ao tratamento dos dados, mantiveram-se a análise estatística contemplando 

a Teoria Clássica dos Testes e a Teoria de Resposta ao Item e nesta edição, alunos, 

pais, professores e equipe técnica-pedagógica responderam questionários 

relacionados aos aspectos sociais, econômicos, estruturais, entre outros (SÃO 

PAULO, 2011b, p.7 - 9). Os alunos realizaram avaliação de Língua Portuguesa e 

Matemática de múltipla escolha e produção de texto, que voltou a fazer parte da 

Prova São Paulo, depois de dois anos consecutivos de ausência. Outra mudança se 

deu na contratação de ledores e escribas para auxiliarem alunos com necessidades 

educacionais especiais a realizarem suas avaliações. 

A empresa contratada para a organização da avaliação, a Cespe – UnB, 

instituiu para esta edição o Instrumento de Controle da Aplicação (SÃO PAULO, 

2011b, p.9 - 10) que consistia em Lista de Presença, a ser preenchida pelo professor 

aplicador63; Formulário de Controle da Aplicação, formulário onde o professor 

aplicador deveria registrar o início e término da prova, a quantidade de alunos 

presentes e qualquer ocorrência passível de registro, acontecida durante a aplicação 

da avaliação; e os relatórios do monitor64, do coordenador local65 e do coordenador 

                                                             
63 Os professores aplicadores eram profissionais da própria unidade de ensino. 
64 O monitor é um agente fiscal contratado pela empresa aplicadora e responsável por até cinco salas de aula 
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regional66. Segundo a empresa responsável pela aplicação esses instrumentos 

“foram desenvolvidos para permitir maior controle no processo de aplicação 

[devendo] desencadear uma série de procedimentos padronizados e sincronizados 

de forma a garantir a validade dos resultados” (SÃO PAULO, 2011b, p.9) 

A edição 2011 da Prova São Paulo foi aplicada entre os dias 22 e 24 de 

outubro de 2011, sendo avaliado um total aproximado de 264 mil alunos do Ensino 

Fundamental regular dos Ciclos I, exceto 1º e 2º ano do Ensino Fundamental de 9 

anos, e Ciclo II.  

Em 2011 pela primeira vez, foram inseridos testes da disciplina de Ciências, 

com a inclusão de itens extraídos do Saeb, intentando a construção da escala de 

proficiências dessa área. Outra mudança em relação aos anos anteriores ocorreu 

em relação ao atendimento a alunos com deficiência. Além das provas em Braile e 

em tamanho ampliado, com acompanhamento de ledores e escribas para sua 

aplicação, foram adaptados instrumentos para estudantes com deficiência auditiva, 

com a utilização de provas em Libras, e recursos online de aplicação, sendo os itens 

acompanhados por vídeos em que intérpretes da linguagem de sinais apresentavam 

as comandas.67  

Quando da divulgação dos resultados as unidades de ensino receberam um 

login e senha para obterem acesso aos proventos da avaliação por meio do site da 

empresa contratada68 para a aplicação da avaliação. Os resultados gerais foram 

divulgados apenas internamente (escolas e diretorias de ensino) e traziam: um 

relatório completo contendo gráficos que apresentavam a série histórica sobre o 

desempenho das turmas que realizaram a avaliação nas escolas, nas disciplinas 

avaliadas, (Anexo G), os resultados individuais dos alunos (Anexo H), gráficos 

comparativos entre o desempenho da unidade, da Diretoria de Ensino da qual 

pertence a escola e da média de proficiência das escolas municipais de São Paulo 

nas diferentes disciplinas avaliadas ( Anexo I) e gráficos comparativos entre o 

desempenho da unidade, da Diretoria de Ensino da qual pertence a escola e da 

                                                                                                                                                                                              
65 O coordenador local é o responsável pela aplicação e treinamento dos professores de uma unidade de 
ensino 
66 O coordenador regional é o responsável pela organização e aplicação da avaliação num conjunto de escolas 
situadas numa determinada região geográfica. 
67 Disponível em : http://www.avaliadigital.com.br/resultados/Info/Externa.aspx acessado em 22 de julho de 
2012. 
68 Para a organização, aplicação, correção e divulgação dos resultados a Prova São Paulo 2011, a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo contratou, por meio de licitação pública, a empresa Avalia Assessoria 
Educacional. 
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média geral de proficiência das escolas municipais de São Paulo (Anexo J), entre 

outras informações. Os resultados de cada aluno foram enviados para as 

residências dos responsáveis por meio do Boletim do Aluno (Anexo K). 

A Prova São Paulo foi se transformando, no decorrer dos anos, no sentido de 

aprimorar os métodos de análise dos resultados e se traduziu numa avaliação que 

apresenta condições globais de avaliação dos alunos e do sistema municipal de 

educação, evidenciamos esta característica quando observamos que a mesma foi 

adaptada para atender aos alunos com necessidades educacionais especiais, uma 

realidade cada vez mais presente nas escolas públicas.  

O aprimoramento dos métodos de análises, sobretudo a elaboração de séries 

históricas individuais, para cada aluno e a comparabilidade da série entre as 

unidades de ensino com a média da Diretoria Regional de Educação, proporciona 

dimensionar as reais condições das unidades de ensino em relação às outras 

escolas da mesma região geográfica, este processo concede a identificação das 

principais dificuldades enfrentadas pelos discentes das unidades de ensino e o 

reconhecimento sobre aqueles que apresentam os principais déficits no 

aprendizado, oferecendo assim, uma direção para que o processo de formação em 

serviço possa abordar os casos levantados, afim de reduzir os possíveis déficits 

apresentados. 

Segundo as Matrizes de Referência para Avaliação do Rendimento Escolar 

(2012)69 da Rede Municipal de São Paulo o objetivo primaz de uma avaliação 

institucional é diagnosticar o nível de domínio das competências e habilidades 

essenciais para o desenvolvimento pleno dos alunos, oferecendo ao professor, um 

retrato sobre a aprendizagem de seus alunos e a possibilidade de realizar 

intervenções, intentando favorecer o avanço no processo educativo. 

No próximo capítulo, dentre outras, analisaremos de que forma as unidades 

dispõem seus momentos de formação para uma análise sobre os resultados das 

avaliações externas e suas intervenções. 

  

                                                             
69 O documento refere-se às matrizes de referências da Prova São Paulo aplicada no final de 2011. 
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CAPITULO 3 

O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS DO 

EXTREMO LESTE DA CAPITAL PAULISTA. 

 

Nos capítulos anteriores abordamos os pressupostos teóricos da formação do 

professor, tanto no que diz respeito à formação inicial quanto à formação 

continuada; além de apresentarmos um panorama das mudanças na educação na 

última década. 

 Para Souza (2005, p. 24). 

 

Nos últimos 25 anos, o mundo mudou radicalmente. Se no passado nós 
podíamos pensar que a educação era algo que se desenvolvia, ou que nós 
professores trabalhávamos com as pessoas durante uma etapa das suas 
vidas, hoje isto mudou radicalmente. A sociedade hoje exige que as 
pessoas todas aprendam permanentemente, aprendam ao longo das suas 
vidas. Isto não apenas para aqueles que fizeram o curso do ensino básico 
na idade certa, entraram na faculdade na idade certa, e depois vão fazer o 
mestrado, o doutorado, o pósdoutorado etc., para as pessoas educadas. A 
educação deve ser permanente e ao longo da vida, para todas as pessoas, 
independente da sua escolaridade prévia. Isto é algo absolutamente novo 
no mundo e exige do sistema educacional mudanças porque o sistema 
educacional, como nós o conhecemos hoje, foi pensado para trabalhar com 
as pessoas durante uma etapa das suas vidas, até os 25, 30 anos de idade. 
E, neste novo mundo, essas novas exigências, impõem mudanças e 
impõem a redefinição do papel da educação nas suas várias etapas. 

 

Imbernón (2009, p.8 - 9), aponta os efeitos destas transformações sociais no 

contexto educativo: 

 

As mudanças sempre ocorreram, porém, hoje falamos muito mais a esse 
respeito ou, ainda, sua percepção é maior. [...] se entrarmos no campo do 
professorado, podemos observar uma falta clara de limites das funções do 
professorado, dos quais se exige resolver problemas derivados do contexto 
social e que já não soluciona, e o aumento de solicitações e competências 
no campo da educação com a consequente intensificação do trabalho 
educativo (o que faz que se executem muitas coisas e muitas malfeitas), 
colocando a educação no topo das criticas sociais.  

 

O autor ainda aponta que diante da atual conjuntura a metodologia do 

trabalho pedagógico torna –se fundamento importante quanto ao conteúdo que se 

pretende ensinar e essa intervenção deve variar conforme a conjuntura social, 
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política, territorial e local e, o processo de formação permanente do professor deve, 

também levar em conta essas variáveis (IMBERNÓN, 2009, p.8-9). 

Abordamos anteriormente, que as rápidas alterações na ordem dos 

acontecimentos levaram as redes de ensino, não só no Brasil, mas no mundo todo, a 

criar mecanismos para avaliar o impacto imposto pelas mudanças na educação e 

levantar informações que possam orientar o trabalho de formação permanente do 

professor, sobretudo a formação ocorrida no próprio local de trabalho (em serviço) 

de forma que os sistemas de ensino consigam acompanhar as transformações, afim 

de oferecerem uma educação de qualidade voltada ao desenvolvimento do 

educando. 

Um dos papeis da avaliação da educação básica é o de diagnosticar se os 

sistemas estão sendo capazes de fazer com que os educandos desenvolvam “a 

capacidade de aprender” de forma que possam fazer uso social do seu aprendizado 

(SOUZA, 2005, p.25). 

As proposições a seguir intentam analisar o processo de formação 

permanente do professor, em especial a formação continuada realizada na escola 

durante o horário de trabalho coletivo, um horário “dedicado a discussão, reflexão e 

a avaliação do que realizam individualmente ou em grupos articulados em torno de 

projetos mais amplos” ( ALMEIDA, 2005, p.13), buscando estabelecer conexão entre 

a formação docente e o desenvolvimento da educação em escolas do ensino básico. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Como apresentado acima, a pesquisa tem como objeto a análise do horário 

coletivo de formação oferecido, em caráter opcional aos professores da Rede 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo, com o objetivo de estabelecer 

relação entre formação continuada em serviço, e o desenvolvimento da 

aprendizagem, relacionando sua colaboração na aquisição das competências 

básicas dos educandos matriculados nas escolas pesquisadas. 

Pela necessidade de delimitar nossa pesquisa a um espaço geográfico 

(Abraão, 2002), escolhemos o sistema municipal de educação da cidade de São 

Paulo, uma vez que este, como já foi relatado neste trabalho apresentou uma 

preocupação inédita com a formação continuada, em especial a formação em 

serviço, para os professores integrantes da rede, sendo implantada no início da 

década de 1990 (AQUINO; MUSSI, 2001) 
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Ainda de acordo com a necessidade de delimitação, concentramos a 

pesquisa em escolas localizadas nos bairros de Guaianases e Cidade Tiradentes, 

bairros periféricos do extremo leste da capital paulista. A justificativa pela região 

deve se às suas características locais.  

As escolas pesquisadas pertencem aos bairros com maior densidade 

populacional, sobretudo de jovens, e estão inseridos na escala máxima do índice de 

vulnerabilidade juvenil (escala que varia de 01 a 05), apresentando, até o ano de 

2005, uma das mais altas taxas de mortalidade por homicídio da população 

masculina de 15 a 19 anos (SEADE, 2007).  

Outro motivador para a concentração da pesquisa nesta localidade deve-se 

ao fato de as escolas da região apresentarem para a 8ª série do Ensino 

Fundamental, uma média no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o 

IDEB, entre os anos de 2005 e 2009, período apurado nesta pesquisa, abaixo da 

meta estipulada para as escolas da Rede Municipal de São Paulo. 

Embora a média das escolas da região apontem índices abaixo da meta do 

município, quando pesquisadas de forma individualizada, observamos que existem 

instituições que atingiram e até ultrapassaram as metas estabelecidas, frente a 

outras que não conseguiram alcançar o índice proposto. 

Para entendermos a procedência destas discordâncias e se há uma relação 

entre as variações dos índices de diferentes escolas localizadas na mesma região 

geográfica, com a formação do profissional docente em serviço, foram selecionadas 

duas unidades de ensino, uma localizada no bairro de Guaianases, que para efeito 

de identificação, nesta pesquisa, nomearemos como Escola 1, que atingiu as metas 

do IDEB estipuladas, para o 9º ano do Ensino Fundamental, tanto no ano letivo de 

2007, como no ano letivo de 2009, e outra escola, localizada no bairro de Cidade 

Tiradentes e para efeito de identificação nesta pesquisa, nomearemos Escola 2, a 

unidade em questão não alcançou nenhuma das metas do IDEB estipuladas tanto 

para o ano de 2007 como para o ano de 2009.  

Inicialmente fizemos a análise dos resultados da Prova Brasil e do IDEB entre 

os anos de 2005 e 2009, relacionando os dados levantados com a caracterização 

das unidades escolares, de seus arredores, a formação e atuação do corpo docente 
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baseando-se na análise das atas dos livros de jornada de formação70 – com o 

objetivo de compreendermos de que forma foram conduzidos os momentos 

formativos- analisamos também as bibliografias estudadas durante os horários 

formativos, observando se elas estavam em consonância com as políticas públicas 

da Secretariam Municipal de Educação. 

Na busca de informações complementares, analisamos outros documentos 

sobre os quais pudemos extrair importantes informações sobre a organização 

escolar, como: as atas de reuniões pedagógicas aplicadas durante o período 

apurado, objetivando traçar um parâmetro de como as informações eram 

apresentadas aos docentes e de que forma eram conduzidas as discussões para a 

resolução dos problemas nas unidades de ensino; o livro de ponto do docente, para 

o levantamento da referência do profissional71, além de entrevistas com os docentes 

que trabalharam nas unidades pesquisadas durante o período apurado, com o intuito 

de traçar o perfil do profissional de educação de cada unidade.  

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NAS UNIDADES 

PESQUISADAS 

Para traçarmos o desenvolvimento educacional apresentado pelas unidades 

pesquisadas, nos utilizaremos dos dados das avaliações externas federais, pelos 

motivos já citados na introdução deste trabalho. 

Os gráficos a seguir apresentarão os indicadores da Prova Brasil e os índices 

do IDEB, para o 4º ano do Ensino Fundamental do Ciclo II entre os anos de 2005 e 

2009 das duas unidades pesquisadas. Seguem aos dados apresentados, análises 

dos mesmos a luz das características de cada uma das unidades conforme já 

registramos anteriormente. 

Vale lembrar que a escala utilizada na Prova Brasil é diferenciada. Para sua 

construção, não se utiliza uma relação direta com a quantidade de acertos dos 

alunos na prova e sim uma relação com a intenção do aluno ao assinalar as 

                                                             
70 De acordo com as portarias de organização dos PEA’s, as ocorrências do horário de JEIF devem ser 
minuciosamente registradas, algumas escolas optaram pelo registro diário em livro de ata. O Livro de Ata de 
JEIF é um “documento de registro” no qual se resumem os fatos, debates, reflexões decisões, normas e 
também é atestada a frequência dos participantes duramente os encontros de formação  
71 O professor da Rede Publica Municipal paulistana possui um plano de carreira e sua evolução funcional 
acontece em dois momentos: por merecimento – de acordo com os cursos de formação apontados no decorrer 
da carreira – e por tempo de serviço. A cada evolução funcional do professor, o mesmo apresenta alteração em 
sua referencia salarial, de acordo com a tabela de referencia publicada no Diário Municipal da Cidade de São 
Paulo sempre que há reajuste salarial. 
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alternativas em seu conjunto72, em razão disso, os resultados da escala são 

apresentados na forma de uma média de proficiência, também chamada de média 

de desempenho.  

 

Em outras palavras, a média de proficiência indica uma posição na escala, e 
esta posição é interpretada pedagogicamente. Por meio desta interpretação 
dos níveis da escala e da localização da média de desempenho, é possível 
saber quais competências e habilidades os alunos já possuem, quais estão 
desenvolvendo e aquelas a serem alcançadas. (BRASIL, 2009b, p. 13) 

 

As escalas indicam diferentes habilidades nas disciplinas avaliadas e são 

compostas por conceitos que variam de 0 a 500 pontos. As habilidades são 

distribuídas a cada 25 pontos por nível e ordenadas de acordo com o grau de 

complexidade. Quanto maior a proficiência adquirida pelo avaliado, maior é a sua 

pontuação e, por consequência, posição nos níveis da escala. (Anexo F). 

Os Gráficos a seguir73 apresentarão a percentagem de alunos distribuídos 

pelos níveis da escala de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática das 

escolas pesquisadas, de acordo com as Matrizes de Avaliação da Prova Brasil 

(Anexo F), aplicadas nos anos de 2005, 2007 e 2009. 

 

3.2.1 Resultados para a Escola 1 

Iniciaremos com a análise dos resultados da Prova Brasil em Língua 

Portuguesa da Escola 1. 

                                                             
72 De acordo com o sistema de Teoria de Resposta ao Item, já explanado no capítulo 2 deste trabalho. 
73 Os gráficos 2 a 5 foram elaborados pelo autor da pesquisa. 
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Gráfico 2 - Resultados em Língua Portuguesa da Prova Brasil na Escola 1. 

Tabela 4 Desempenho médio na Prova Brasil - Escola 1 Língua Portuguesa 
entre os anos de 2005 e 2009 

Desempenho médio - Escola 1 Língua 
Portuguesa 

Ano apurado Pontos 
Nível na escala 

de proficiência74 

2005 211,58 Nível 4 

2007 219,1 Nível 4 

2009 220,96 Nível 4 

 

Segundo os dados, verificamos que a Escola 1 apresentou um resultado 

médio de 211,58 pontos na escala de proficiência do SAEB/Prova Brasil, no ano de 

2005; 219,10 pontos na avaliação aplicada no ano de 2007 e 220,96 para o ano de 

2009. Isto significa que na média, durante o período apurado, os alunos da Escola 1 

se encontravam no nível 4 da escala de proficiência (Anexo F) e apresentavam 

habilidades que vão desde as mais elementares como as de localizar informação 

num texto, como por exemplo, o personagem principal, local e tempo da narrativa, às 

narrativas mais complexas, que incorporam outros gêneros textuais. Já inferem 

informação em texto verbal e não verbal, reconhecem elementos que compõem uma 

narrativa com temática e vocabulário complexos, dentre outras habilidades listadas 

neste nível. 

                                                             
74 Vide Anexo F 
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Quando analisamos o gráfico encontramos alunos em quase todas as faixas 

de nível, exceto no menor nível da escala (Nível Zero, menor que 125), que 

demonstraria que o avaliado não apresentaria ter desenvolvido as habilidades 

mínimas para a 8ª série do Ensino Fundamental.  

Observando o gráfico, percebemos que houve muita movimentação entre os 

níveis intermediários com o passar dos anos. Apesar de a percentagem de alunos 

que se mantiveram no nível 1 quase não tenha se alterado entre os anos de 2005 e 

2009, percebemos que no nível 2 houve uma redução em 2% do percentual de 

alunos nesta faixa. Notamos a migração de alunos para a faixa imediatamente 

superior quando verificamos o aumento em aproximadamente 2,5% pontos dos 

avaliados na faixa seguinte. Observamos também uma grande mudança de fluxo 

quando analisamos a diminuição do volume dos que atingiram conceitos apontados 

na escala de habilidades do nível 4 e ampliação nos níveis 5,6,7, 8 e 9. 

Os dados nos mostram que mesmo levando em conta que a média de 

proficiência na Prova Brasil tenha apontado que os alunos da 8ª série que 

participaram da avaliação tenham apresentado as habilidades apontadas no nível 4 

em Língua Portuguesa durante o período apurado, percebemos que houve um 

aumento no índice de proficiência (211, 58 em 2005 e 220, 96 em 2009) e migração 

no fluxo de alunos para os níveis mais altos da tabela.  

Pelos resultados da Prova Brasil de 2005, 65,79% dos alunos apresentavam 

conceitos que os colocavam até o nível 4 da tabela, na avaliação aplicada em 2007 

este número caiu para 55.4% e, finalmente, em 2009, caiu mais uma vez para 

51,4%. Esses dados nos revelam que, embora modesta, houve melhora no 

aproveitamento dos alunos em Língua Portuguesa na Escola 1 durante o período 

apurado por esta pesquisa. 

Vejamos agora os resultados na disciplina de Matemática, da Escola 1 na 

Prova Brasil, durante o período apurado pela pesquisa:  
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Gráfico 3 - Resultados em Matemática da Prova Brasil na Escola 1 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Desempenho médio na Prova Brasil - Escola 1 Matemática entre os 
anos de 2005 e 2009 

 

Desempenho médio - Escola 1 
Matemática 

Ano apurado Pontos 
Nível na escala 
de proficiência 

2005 223,18 Nível 4 

2007 230,05 Nível 5 

2009 228,36 Nível 5 

 

Em relação aos resultados na disciplina de Matemática, verificamos que a 

Escola 1 apresentou a média de 223,18 pontos na escala de proficiência do 

SAEB/Prova Brasil, no ano de 2005; 230,05 pontos na avaliação aplicada no ano de 

2007 e 228,36 para o ano de 2009. Isto significa que a escola avançou entre 2005 e 

2007 na média, tendo uma leve queda para o ano de 2009, e avançou também em 
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relação ao nível da escala de proficiência, estando no nível 4 em 2005 e no nível 5 

(Anexo F) diagnosticado pelas avaliações de 2007 e 2009 no último período 

apurado. Neste nível de proficiência, os alunos resolvem problemas de cálculo de 

área com base na contagem das unidades de uma malha quadriculada a ler 

informações e dados apresentados em tabelas; resolvem problema envolvendo o 

cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas; 

conseguem localizar dados em tabelas de múltiplas entradas, resolvem problemas 

envolvendo noções de porcentagem, dentre outras habilidades referentes ao nível 5 

da escala. 

Quando analisamos o gráfico observamos que os avaliados encontram-se 

espalhados por quase todas as faixas de nível. Também em Matemática, não 

encontramos avaliados inseridos no menor nível da escala (Nível Zero, menor que 

125), aqueles que não teriam desenvolvido as habilidades mínimas para a 8ª série, 

observamos também que os avaliados que se encontravam no nível 1 atingiram em 

2009 uma percentagem que não chegou a 1%. 

Assim como em Língua Portuguesa, notamos em Matemática houve a 

migração entre os níveis intermediários com o passar dos anos. A única faixa dos 

menores níveis (nível 1 a 4) que encontramos aumento de percentual se deu na 

escala de nível 2, com um aumento de quase 3% do fluxo de alunos avaliados. No 

mais, observamos acréscimo de percentual de avaliados nos níveis 5, 6, 8 e 9. 

Os dados em Matemática nos apontam para o avanço na proficiência dos 

envolvidos, uma vez que, além de indicarem avanço na média geral, observamos a 

migração de nível dos avaliados. Assim como na avaliação em Língua Portuguesa, 

aqui notamos um fluxo maior de alunos migrando para os níveis mais altos da 

tabela. Pelos resultados da Prova Brasil de 2005, 57,9% dos alunos apresentavam 

conceitos que os colocavam até o nível 4 da tabela; na avaliação aplicada em 2007 

este número caiu para 44%, mantendo-se estável na avaliação de 2009. Por essa 

razão, consideramos os resultados com viés de melhora no aproveitamento dos 

alunos em Matemática para a Escola 1 durante o período apurado nesta pesquisa. 

 

3.2.2 Resultados para a Escola 2 

Apresentamos a seguir os gráficos e as tabelas contendo os resultados em 

Língua Portuguesa e Matemática da Prova Brasil na Escola 2 durante o período 

apurado pela pesquisa: 
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Gráfico 4 - Resultados em Língua Portuguesa da Prova Brasil na Escola 2. 

 

 

 

 

Tabela 6 - Desempenho médio na Prova Brasil - Escola 2 Língua Portuguesa 
entre os anos de 2005 e 2009 

 

Desempenho médio - Escola 2 Língua 
Portuguesa 

Ano apurado Pontos 
Nível na escala 
de proficiência 

2005 227,63 Nível 5 

2007 201,49 Nível 4 

2009 214,32 Nível 4 

 

Segundo os dados expostos no gráfico acima, verificamos que a Escola 2 

apresentou um resultado médio de 227,63 pontos na escala de proficiência do 

SAEB/Prova Brasil, no ano de 2005; para o ano de 2007, identificamos uma abrupta 

queda, para 201,49 pontos na avaliação e, por fim, verificamos uma leve melhora no 

indicador, para 214,32 para o ano de 2009. Isto significa que no ano de 2005, a 

proficiência apurada pelos alunos avaliados, colocava a Escola 2 no nível 5, porém, 
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verificamos que no ano de 2007, a média caiu para o limite do nível 4 e, embora 

tenha havido melhora no indicador no ano de 2009, a unidade manteve o indicador 

no nível 4 (Anexo F). 

Quando analisamos o gráfico percebemos uma grande variação no fluxo dos 

avaliados a cada ano, verificamos que houve muita movimentação entre os níveis 

intermediários. Notamos também um aumento no percentual de alunos nos níveis 1 

e 2.  

Em 2005 não havia alunos no nível 1 da escala, o percentual subiu 

para13,3% em 2007, tendo caído para 10,5% em 2009. Para o nível 2, o percentual 

passou de 12,9% em 2005 para 13,3% em 2007 e finalmente 15,7% em 2009. 

Para o nível 3 verificamos que entre as avaliações de 2005 e 2007, o 

percentual de alunos que compuseram esta faixa foi maior que o dobro, passando 

de 16,3% para 33,3%, porém foi reduzido em 2009 para 15,8%.  

Nos níveis mais altos de proficiência, mais uma vez encontramos fluxo 

intenso entre o percentual de avaliados. Observamos que no nível 5 houve um 

aumento do percentual de 9,68% para 21,1% entre os anos de 2005 e 2009, porém, 

na faixa imediatamente acima, uma queda aproximadamente do mesmo patamar, de 

25,81% em 2005 para 5,2% em 2009.  

Os dados apontam que durante o período apurado, a Escola 2 apresentou um 

fluxo muito intenso no percentual de avaliados que migraram entre os níveis da 

escala, porém, observamos que foram maiores os movimentos de alunos que 

migraram para os níveis de proficiência mais baixos. O próprio conceito médio, como 

apresentado pela tabela 7 identifica este movimento, quando observamos um 

abrupta queda de 2005 para 2007 com uma recuperação em 2009 não suficiente 

para atingir a média de 2005.  

Outros indícios apontam para uma queda no rendimento dos alunos da 

Escola 2 durante o período apurado. Pelos resultados da Prova Brasil de 2005, 

51,78% dos alunos apresentavam conceitos que os colocavam até o nível 4 da 

escala, para efeito de comparação, nessa edição, a Escola 1 contava, como vimos, 

com 65,79% dos avaliados nestes níveis. Na avaliação aplicada em 2007 este 

número subiu para 73,2%, enquanto que na Escola 1 caiu para 55.4% e, finalmente, 

em 2009, a porcentagem caiu para 57,8%, assim como na Escola 1 que caiu 

também para 51,4%.  

Vejamos agora, os resultados em Matemática da Prova Brasil na Escola 2:  
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Gráfico 5 - Resultados em Língua Portuguesa da Prova Brasil na Escola 2. 

 

 

 

Tabela 7 - Desempenho médio na Prova Brasil - Escola 2 Matemática entre os 
anos de 2005 e 2009 

 

Desempenho médio - Escola 2 
Matemática 

Ano apurado Pontos 
Nível na escala 
de proficiência 

2005 245,08 Nível 5 

2007 204,87 Nível 4 

2009 202,67 Nível 4 

 

Segundo os dados expostos no gráfico acima, verificamos que a Escola 2 

apresentou um resultado médio de 245,08 pontos na escala de proficiência do 

SAEB/Prova Brasil, no ano de 2005; para o ano de 2007, a queda no rendimento, 

identificada em Língua Portuguesa, também foi acompanhada em Matemática, 

apresentando média de 204,87 pontos; em 2009, os dados apontaram nova queda 

no indicador, desta vez pra 202,67. Isto significa que no ano de 2005, a proficiência 

apurada pelos alunos avaliados, colocava a Escola 2 próximo ao teto do nível 5 , 
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porém, verificamos que nos anos de 2007 e 2009, a média foi caindo para 

patamares mais próximos do limite do nível 4 (Anexo F).  

Quando analisamos o gráfico percebemos uma grande variação nos 

indicadores a cada ano e encontramos alunos em quase todas as faixas de nível, 

exceto no menor nível da escala (Nível Zero, menor que 125)..  

Notamos um aumento no percentual de alunos nos níveis 1, 2, 3 e 4. Em 

2005 e 2007 não havia alunos no nível 1 da escala, o percentual subiu para 5,2% 

em 2009. Para o nível 2, o percentual passou de 3,23% em 2005 para 20% em 2007 

caindo para 15,8% em 2009. 

O nível 3 foi a faixa que mais inflou durante o período. Verificamos que em 

2005 havia o percentual de 9,68% de avaliados, em 2007, o percentual de alunos 

que compuseram este nível, foi mais que o dobro, em relação à edição anterior, 

chegando a 26,3%. Em 2009, observamos novo aumento do fluxo de avaliados, 

chegando a 31,6%.  

Analisando o nível 4 verificamos também o aumento nesta faixa, partindo de 

16,13% em 2005 para 26,7% em 2007, ao passo que houve queda nesta faixa, para 

21% em 2009. 

No nível 5 houve uma redução do percentual na ordem de 29,3% para 20% 

entre os anos de 2005 e 2007, em 2009 o percentual de avaliados que se 

encontravam nesta faixa caiu mais ainda, passando para 5,2%.  

Na faixa imediatamente acima, o gráfico aponta que 19,35% dos alunos se 

encontravam nesta faixa em 2005, este percentual chegou a 6,7% em 2007, e em 

2009 aumentou para 21,2%.  

Os dados apontam que durante o período apurado, a Escola 2 apresentou um 

fluxo muito intenso no percentual de avaliados que migraram entre os níveis, 

observamos que foram maiores os movimentos de avaliados que migraram para os 

níveis de proficiência mais baixos da escala. O próprio conceito médio identifica este 

movimento, quando observamos queda de 2005 para 2007 (de 245,08 para 204,87) 

e com nova queda na média para o ano de 2009 (202,67), caindo do nível 5 em 

2005 para o nível 4 em 2007 e 2009.  

Outros indícios apontam para uma queda no rendimento dos alunos da 

Escola 2 durante o período apurado. De acordo com os resultados da Prova Brasil 

de 2005, 29,04% dos alunos apresentavam conceitos que os colocavam até o nível 

4 da escala em Matemática, para efeito de comparação, nessa edição, a Escola 1 
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contava, como vimos, com 57,9% dos avaliados nestes níveis. Na avaliação aplicada 

em 2007, na Escola 2, este número subiu para 73,3%, enquanto que na Escola 1 

caiu para 44% e, finalmente, em 2009, a porcentagem subiu mais ainda, para 

73.6%, enquanto que na Escola 1 subiu também, mas apenas 1 ponto percentual, 

atingindo os 45%. 

Como já expressamos no capítulo 2 deste trabalho, a Prova Brasil não tem a 

pretensão de avaliar cada aluno individualmente, ela é um instrumento auxiliar para 

o levantamento de dados com o intuito de contribuir para a orientação tanto de 

políticas públicas, como para a definição de projetos pedagógicos no âmbito das 

unidades educacionais e das Secretarias de Educação. (BRASIL, 2009b, p 7). 

 

3.2.3 Considerações sobre os resultados apresentados 

Os dados apresentados nos mostram que ambas as escolas ainda teriam 

muito por fazer, uma vez que, de acordo com o Plano de Metas Compromisso Todos 

Pela Educação seria considerado adequado para a 8ª série do Ensino Fundamental, 

que todos os alunos atingissem as proficiências listadas a partir de, pelo menos o 

nível 6 da escala em Língua Portuguesa e nível 8 em Matemática (CENPEC, 2007). 

A Prova Brasil demostrou, entretanto, que no ano de 2009, a Escola 1 apresentava 

somente 26,2% dos avaliados atingindo as proficiências listadas a partir do nível 6 

em Língua Portuguesa. Em Matemática somente 5,3% dos avaliados apresentaram 

as proficiências indicadas a partir do nível 8 da escala. 

Na Escola 2 a situação foi mais preocupante, pois, 78,9% dos avaliados não 

conseguiram atingir o nível considerado adequado em Língua Portuguesa na Prova 

Brasil 2009, em Matemática nenhum aluno avaliado atingiu tal marca. 

O que mais nos chamou a atenção quando da análise dos resultados da 

Prova Brasil durante o período apurado, foi a tendência contínua de melhora dos 

resultados da Escola 1 e a queda abrupta no rendimento da Escola 2 entre os anos 

de 2005 e 2007, com uma pequena recuperação em 2009.  

Os índices do IDEB nas duas escolas também fortalecem esta impressão, 

vejamos: 
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Gráfico 6 - Resultados do IDEB para a  Escola 1         Gráfico 7 - Resultados do IDEB para a Escola 2 

 

Como já mencionamos, durante o período apurado existiram dois movimentos 

diferentes entre as unidades de ensino. Enquanto na Escola 1 verificamos que com 

o passar dos anos o rendimento dos alunos que concluíam o Ensino Fundamental 

apresentava níveis de proficiência cada vez melhores em relação aos avaliados no 

biênio anterior, resultando no atingimento das metas do IDEB, na Escola 2 não 

verificamos o mesmo movimento. 

Durante o ano de 2005 a Escola 2 apresentou resultados bastante 

satisfatórios na Prova Brasil, resultando numa composição de meta maior para o 

IDEB dos anos posteriores, porém, verificou-se nas avaliações que se seguiram, um 

rendimento muito baixo, em relação ao início da série histórica e bem distante da 

sua meta IDEB. Embora a escola tenha melhorado seu indicador para o ano de 

2009, ainda assim estava muito distante tanto do resultado obtido pela unidade em 

2005, como de sua meta IDEB. 

Nos próximos tópicos deste trabalho pretendemos elucidar esses movimentos 

promovidos pelas duas unidades quando nos aprofundarmos nas questões 

relacionadas às características físicas das unidades, sobretudo no que tange as 

suas transformações e interesses envolvidos, ao perfil do professor e a formação em 

serviço oferecida aos profissionais de educação, em que destacaremos a 

importância dada, durante os momentos formativos, aos resultados das avaliações 

externas e a atuação do coordenador pedagógico no grupo de formação.  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO ENTORNO DAS UNIDADES PESQUISADAS. 
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Com o objetivo de apresentar as características locais de cada uma das 

unidades escolares pesquisadas, construímos os quadros que seguem. O primeiro 

(Quadro 6) apresentará a distância das escolas em relação ao centro da cidade de 

São Paulo, à subprefeitura do bairro onde se localizam as escolas, à Diretoria de 

Ensino na qual elas pertencem e a uma via de transporte rápido (ferrovia)75.  

O segundo, (Quadro 7) apresenta os equipamentos sociais e econômicos que 

se encontram num raio de 1 km de cada unidade escolar, distância facilmente 

percorrida pelo munícipe que não possui meio de transporte próprio.  

Para que possamos entender a realidade local das escolas pesquisadas 

apontamos estes dados inicialmente, no intento de acareá-la às hipóteses de 

pesquisas, como por exemplo a produzida pelo Cenpec (2011)76, Educação em 

territórios de alta vulnerabilidade social na metrópole, que revelam uma relação entre 

os níveis de vulnerabilidade social do entorno escolar com a qualidade das 

oportunidades educacionais oferecidas. Posteriormente apontaremos de que 

maneira a formação oferecida durante os horários coletivos levam em conta as 

especificidades regionais de cada unidade, intentando interferir na qualidade do 

serviço prestado a população educacional. 

 

 

Quadro 6: Localização e distancias da Escola 1 e Escola 2 

Observando o Quadro 6, verificamos que ambas as unidades estão distantes 

da região central da cidade, localizadas em regiões caracterizadas como “periferia”, 

                                                             
75 Em virtude de as unidades pesquisadas se localizarem distantes tanto do centro comercial, como do centro 
financeiro da cidade, residir próximo a um sistema de transporte férreo pode trazer algumas vantagens ao 
munícipe, como por exemplo o tempo de espera pelo transporte, a rapidez para se chegar ao destino, e, em 
alguns horários, oferece maior conforto aos passageiros pela elevada capacidade de lugares com acesso 
facilitado de entrada e saída, incluindo crianças e pessoas com mobilidade reduzida e com reduzidos níveis de 
ruído. 
76 O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária realizou a citada pesquisa com 60 
escolas realizadas na região de São Miguel Paulista, bairro vizinho ao das escolas pesquisadas neste trabalho 
entre os anos de 2009 e 2010. 
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onde, a literatura social desde os anos 1970 aponta como sendo “espaços 

socialmente homogêneos, esquecidos pelas políticas estatais, e localizados 

tipicamente nas extremidades da área metropolitana” (TORRES et al, p. 98). Apesar 

da aparente homogeneidade social, verificamos algumas diferenças consideráveis 

entre as duas, como por exemplo: a Escola 1 se encontra a cinco quilômetros mais 

próximo da região central da cidade, também se localiza nas imediações de uma via 

de transporte rápido, a estação ferroviária; além de estar mais próxima de sua 

Diretoria de Ensino, em relação a Escola 2. 

Ademais, verificamos que mesmo as áreas periféricas onde estão localizadas 

as unidades de ensino analisadas neste trabalho, apresentam algumas diferenças 

peculiares, esta hipótese está em consonância com Torres et al (2003), que afirma 

que a configuração da periferia, suas características e a presença do poder público, 

não se dá de forma radial e concêntrica. 

As grandes distâncias, inacessibilidade, falta ou precariedade dos 

equipamentos sociais e econômicos disponíveis, que analisaremos no quadro a 

seguir podem causar alguns reflexos no processo de desenvolvimento da educação 

nas unidades localizadas em regiões mais periféricas, na medida em que elas 

acabam por reproduzir “os padrões de segregação urbana e sociocultural e, ainda, 

restringem as possibilidades de interação com outros grupos sociais e de 

aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento cultural possíveis no 

território urbano.” (CENPEC, 2011, p. 8). Vejamos: 

Equipamentos sociais localizados a até 1 km da escola Escola 1 Escola 2 

Pronto Socorro X X 

Delegacia de Polícia X   

 Parques públicos    X 

Posto da Guarda Civil Metropolitana     

 Escola de Educação Infantil77  X X 

Centro de Educação Infantil (CEI)
78

  X   

 Outra EMEF X X 

 Escola pública de Ensino Médio X   

Linhas de ônibus X X 

 Coleta seletiva de lixo   X 

 Praça Pública X   

 Hospital público     

                                                             
77 Pré- escola 
78 Creche 
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Fábrica de Cultura79 X   

Equipamentos econômicos localizados a até 1 km da escola     

Padaria X X 

Bazar X X 

Mini mercado X X 

Super mercado X   

Hiper mercado     

Loja de auto peças X   

Loja de vestuário X   

Posto de gasolina X   

Banco     

Lan House X   

Indústrias X   

Atividades agrícolas ou pecuária     

Atividades extrativistas.     
Quadro 7 – Equipamentos sociais e econômicos localizados há até 1 km das unidades escolares pesquisadas 

Para Luca; Spósito; Cristov (2006) as condições da escola, bem como a 

situação socioeconômica dos alunos e as condições de infraestrutura locais, 

vinculam-se a sua localização, sobretudo no que tange a facilidade no acesso, 

podendo, associado a outros conjuntos, interferir no processo do desenvolvimento 

educacional. 

Isto posto, observamos que a Escola 1, em relação aos parâmetros de 

distâncias, apresenta algumas vantagens, em comparação com a Escola 2, 

verificamos também que ela apresenta uma quantidade mais variada de 

equipamentos tanto sociais como econômicos em seu entorno, quando comparado 

com a segunda, proporcionando àqueles que residem próximos a escola, maiores 

opções, no que diz respeito a saúde, segurança, lazer e consumo. Segundo Torres 

et all (2003, p. 102) “Embora políticas de redução de pobreza sejam dirigidas a 

esses grupos sociais [periféricos], quando os recursos são escassos existe uma 

tendência a não investir nas regiões menos ‘visíveis’, nas quais vivem os 

extremamente pobres”. Observamos a aplicação desta tese quando analisamos a 

questão da renda nos bairros sobre as quais se localizam as unidades escolares 

desta pesquisa. As cercanias apresentavam renda per capta idêntica neste período, 

porém, quando analisamos os orçamentos destinados a cada uma das 

subprefeituras, dividido pelo número de seus habitantes, verificamos que 

Guaianases recebia maiores recursos em relação ao bairro de Cidade Tiradentes, 

                                                             
79 A Fábrica de Cultura é um programa de inclusão social destinado a atender jovens  de 14 a 19 anos em 
situação de risco, organizado pelo governo estadual Lançado em meados de 2007, o projeto pretende abranger 
nove áreas de vulnerabilidade social nas zonas Norte, Sul e Leste da Capital.  
As instalações das fábricas contam com salas de ensaios, auditório, biblioteca e outras dependências  nas  quais  
os  jovens  poderão  desenvolver atividades artísticas e culturais. 
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tanto em números absolutos como em termos relativos80 (NOSSA SÃO PAULO, 

2009). 

Analisando os equipamentos públicos localizados nos arredores das unidades 

pesquisadas, verificamos que ambas possuem posto de saúde a um raio de até 1 

km, porém, enquanto na Escola 2 o posto de Saúde dista aproximadamente 800 

metros da unidade de ensino, na Escola 1 ele se localiza ao lado da escola. Esta 

distância tão próxima possibilita uma situação de aprendizagem importante, uma vez 

que, os registros apontam a ocorrência de eventos promovidos pela unidade 

educacional, em que os médicos e enfermeiros foram convidados a promover 

palestras sobre saúde e prevenção de doenças aos educandos.  

Observando a relação de outros equipamentos sociais existentes nos 

arredores das unidades, percebemos que a Escola 1 dispõe, no conjunto geral de 

maior número de equipamentos em seus arredores, em relação à Escola 2.  

Nos arredores das duas unidades de ensino, encontramos Escola Municipal 

de Educação Infantil, a antiga pré-escola; outras escolas municipais de ensino 

fundamental, proporcionando a comunidade do bairro alguma opção de escolha 

quanto à escola que deseja matricular seus educandos81. 

As duas localidades dispõem de linhas de ônibus com destino a outros 

bairros, ou fazem integração com a rede ferroviária ou ao transporte metropolitano 

sobre trilhos (Metrô). Entretanto, a Escola 1 está localizada há uma distância menor 

da estação ferroviária (Quadro 6), que facilita a locomoção dos moradores do bairro. 

Encontramos Delegacia de polícia nos arredores da Escola 1. Como já 

apontamos anteriormente, ambas as escolas se localizam em bairros com elevados 

índices de vulnerabilidade juvenil e violência (SEADE 2007), sendo assim, a 

existência de uma delegacia de polícia nos arredores da unidade de ensino poderia 

apresentar-se como um fator determinante para a segurança de seus alunos. Porém 

os registros das unidades escolares indicam que, embora estejam localizadas em 

                                                             
80 O Orçamento para a Subprefeitura de Cidade Tiradentes para o ano de 2008 foi de 21,98 milhões de reais, 
que significava R$ 82,77 por pessoa residente no bairro, enquanto o orçamento da subprefeitura de 
Guaianases para o mesmo ano foi de 31,14 milhões de reais, que significava R$ 107,43 por pessoa. (NOSSA SÃO 
PAULO, 2009). 
81 Pelo sistema integrado de matriculas da Rede Municipal de Educação e Rede Estadual de Educação de São 
Paulo, os responsáveis cujos educandos não estejam matriculados na escola devem se dirigir a qualquer escola 
pública, seja Estadual ou Municipal para a composição de cadastro. Quando o aluno é cadastrado no sistema o 
mesmo é direcionado para a escola que dispor de vaga mais próxima de sua residência. Caso a família opte por 
transferir o aluno de unidade escolar, deverá então se dirigir a escola de opção, formular um novo cadastro de 
intenção de transferência e aguardar o surgimento de uma possível vaga. 
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bairros violentos, tanto a Escola 1, com uma delegacia de polícia em seus arredores, 

como a escola 2, cuja delegacia dista a aproximadamente 3 km da unidade, 

apresentam baixos índices de violência escolar. Em ambas as unidades foram 

registrados no período, alguns furtos de equipamentos, roubo de alunos durante o 

período da saída da escola e registros de ocorrência policial por desacato ao 

funcionário público, mas não há registros de crimes violentos, ou de atos que 

tenham colocado em risco iminente a integridade física dos educandos. Os registros 

corroboram com a tese de Aquino (2000, p. 163). 

 

No que se refere a díade violência/escola, o primeiro passo, a nosso ver 
implica necessariamente uma certa desmistificação da atmosfera 
persecutória que parece condicionar nossa visão sobre o problema. Neste 
sentido, é preciso ressaltar, de imediato, que as escolas são espaços ate 
certo ponto preservados da violência extensiva que grassa no cotidiano das 
instituições de um país marcado por uma profunda cisão (e 
consequentemente desestruturação) social, econômica e cultural, como é o 
caso brasileiro. 
Por mais que alardeie o contrário, é bastante infrequente a incidência da 
violência direta no cotidiano escolar, quando comparada aos calamitosos 
saldos estatísticos a que nos acostumamos pelos noticiários. 

 

Nos arredores da Escola 1 encontramos 3 Centros de Educação Infantil, as 

chamadas CEIs, escolas conhecidas outrora como creches. Pesquisas indicam que 

as crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil, sobretudo pertencentes 

às famílias de classes sociais menos favorecidas economicamente tendem a obter 

um desenvolvimento mais satisfatório durante toda a vida escolar (LORDELO, 2002 

p. 82). Neste sentido, a existência de três centros nos arredores da Escola 1, poderia 

trazer benefícios para os educandos que possivelmente seriam matriculados na 

unidade, vantagem esta que a Escola 2 não possuía, uma vez que durante o período 

apurado não existiam Centros de Educação Infantil no raio de 1 km desta unidade82. 

Ainda com relação aos equipamentos públicos da área da educação, 

encontra-se, a dois quarteirões da Escola 1, uma unidade da Rede Estadual de 

Educação que oferece Ensino Médio. A proximidade de uma escola de Ensino 

Médio poderia significar possibilidade da continuidade dos estudos para que os 

alunos concluam a Educação Básica sem precisar alterar significativamente sua 

rotina, não necessitando utilizar transporte escolar ou transporte público para se 

dirigir ate o estabelecimento de Ensino Médio. 

                                                             
82 No ano de 2010 uma unidade do Centro de Educação Infantil foi inaugurada há aproximadamente 400 
metros da Escola 2 
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Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, coordenada por 

Neri (2009), a dificuldade no acesso aos transportes e por sua vez à escola é um 

dos motivos causadores da evasão escolar no Ensino Médio. Analisando sob esta 

ótica, os alunos da Escola 1 poderiam manifestar maior interesse em prosseguir 

seus estudos comparados com os alunos da Escola 2, que só encontrariam uma 

escola estadual de Ensino Médio acerca de 3,2 km, o que certamente faria com que 

os educandos daquela comunidade escolar necessitassem transformar sua rotina e 

se reorganizar para darem continuidade aos seus estudos. Talvez, a escassez de 

escolas de Ensino Médio em toda a de Cidade Tiradentes, tenha feito deste o bairro 

com o maior índice de abandono escolar no Ensino Médio durante o período 

apurado por esta pesquisa (NOSSA SÃO PAULO, 2009). 

Para a prática de lazer e cultura encontramos nos arredores da Escola 1 duas 

praças públicas e uma Fábrica de Cultura, sendo sua sede inaugurada em 2010, 

embora algumas das atividades já estivessem sendo desenvolvidas e aplicadas aos 

jovens da comunidade desde o ano anterior, utilizando-se do espaço do CEU83 local.  

Se nos arredores da Escola 2 não encontramos praças públicas e fábricas de 

cultura, por sua vez a comunidade local dispõe de uma área verde, que preserva 

resquícios de Mata Atlântica e exemplares de aves e mamíferos e recentemente 

transformada em parque público, com uma área de 187 mil m², contando com um 

campo gramado, duas quadras poliesportivas, centro de convivência, além de uma 

sala multiuso para promoção de educação ambiental e uso da comunidade. 

Quando analisamos os equipamentos econômicos que se localizam nas 

imediações das unidades pesquisadas, percebemos que a Escola 1 dispõe de uma 

variedade maior de opções para o consumo, pois encontramos ao redor das duas 

unidades, pequenos comércios como padarias, bazares vendendo produtos que 

variam de roupas e acessórios para costura como capa de telefone celular; e 

minimercados, que também variam desde aqueles com atendimento pelo balcão, 

como também os “pegue e pague”. Porém, encontramos somente nos arredores da 

Escola 1 casas comerciais mais diversificadas, como supermercados (duas 

unidades), lojas de autopeças, que vendem peças e acessórios automotivos, além 

de dois postos de gasolina; encontramos diversas lojas de roupas, e dentre essas, 

algumas exclusivas de moda feminina; verificamos a existência de duas Lan Houses, 

                                                             
83 Centro de Educação Unificado 
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sendo que uma funciona como loja de equipamentos para informática além de duas 

pequenas fábricas de peças para maquinário. 

Não encontramos agencias bancárias senão a uma distância mínima de 

aproximadamente 2,5 km de ambas as unidades. 

Notamos que, apesar de as duas escolas se localizarem distantes da região 

central da cidade, o entorno de cada uma delas apresentam características próprias, 

sendo perceptível a presença do Estado em determinadas áreas, que por sua vez, 

também trouxeram investimentos do capital privado, ao passo que em outras áreas a 

ausência de infra estrutura pode ser sentida mais claramente, como é o caso da 

Escola 2. 

A falta de investimentos em equipamentos públicos numa determinada região 

poderia, a longo prazo, refletir no desenvolvimento educacional de forma indireta, 

pois, embora a Constituição da República obrigue o poder público a oferecer 

educação a todas as crianças a partir dos 6 anos, entendemos que só a existência 

da escola não seria o suficiente, uma vez que para oferecer educação de qualidade 

a escola deve dispor de uma estrutura física adequada, além disso, o educando 

também necessita de outros equipamentos públicos voltados as áreas da saúde, 

segurança, lazer e cultura, para que possa ocorrer seu desenvolvimento integral. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES 

Quando investigamos o desenvolvimento da educação básica não podemos 

ignorar os efeitos que as estruturas físicas escolares podem causar sobre sua 

comunidade. Para Nóvoa (1999), o funcionamento de uma organização escolar é 

fruto de um compromisso entre sua estrutura e as interações produzidas em seu 

meio pelos grupos que compõem o sistema, dessa maneira, as características 

organizacionais das escolas tendem a construir-se, levando em consideração, entre 

outras, a estrutura física da escola: sua dimensão, recursos materiais, número de 

turmas, edifício, organização dos espaços, etc. Em relação ao exposto, o quadro 

abaixo apresenta as características físicas de cada uma das escolas pesquisadas. 

Observamos que elas apresentam algumas semelhanças e diferenças, levando em 

consideração suas dimensões físicas.84 Vejamos: 

 

ESPAÇOS Escola 1 Escola 2 

Pavimentos 2 1 

Salas de aula 18 7 

Banheiros (para uso dos alunos) 4 4 

Banheiros (para uso dos funcionários) 2 2 

Baneiro adaptado para uso dos alunos NEE 1 1 

Elevadores 1 * 

Sala de Diretoria 1 1 

Sala de Professor 1 1 

Sala de Coordenação Pedagógica 1* 1* 

Laboratório de Informática 1 1*** 

Sala de Leitura 1 1*** 

Laboratório de Ciências 0 0 

Sala de Atendimento Especial (SAAI)85 1 0 

Sala de H.A/ JEIF86 1** 0 

Quadra de Esportes 2 1 

Cozinha 2 1 

Parque Infantil 0 0 

Refeitório 1 1 

Turnos atendidos 3* 2* 

Média aproximada de alunos atendidos 1.200 450 
* Escola com um único pavimento, não necessita de elevador 

1* Ambas as escolas adaptaram espaços (pouco funcionais) para servirem de sala para a coordenação pedagógica 

1** Espaço existente ate 2007 

1*** Salas divididas num único espaço 

3*Até 2007 a escola contava com 3 turnos diurnos e um noturno, sendo reduzido um dos turnos diurnos a partir do ano de 2008. 

2*Até 2006 a escola contava com 3 turnos diurnos, sendo reduzido um dos turnos diurnos a partir do ano de 2007. 

Quadro 8 – Características físicas das unidades pesquisadas. 

                                                             
84 Os dados referem-se ao período apurado pela pesquisa (2005 a 2009) 
 

85 Sala de acompanhamento aos alunos com necessidades educacionais especiais 
 
 

86 Algumas escolas da PMSP dispõem de espaços adequados para o horário de estudos individuais do professor 
(HÁ) ou para a formação em horário coletivo (JEIF). 
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Quanto às estruturas físicas das unidades escolares pesquisadas, 

observamos que apresentam algumas semelhanças e diferenças, levando em 

consideração suas dimensões. 

A área construída na primeira escola é quase duas vezes maior que a área da 

Escola 2, tendo mais que o dobro de salas de aula, isso significa que na Escola 1 a 

média de alunos matriculados durante o período apurado foi quase três vezes maior 

que na escola 2 e em razão disso, as dimensões do pátio e do refeitório também são 

maiores. O número de quadras também se justifica pelo número de alunos atendidos  

Tão importante quanto o espaço físico das unidades escolares, é a 

organização, planejamento e uso efetivo que se faz sobre os espaços disponíveis 

(Nóvoa, 2009). Analisando o histórico de ambas, observamos que existem algumas 

deficiências tanto em suas estruturas físicas, quanto na organização dos espaços. 

Tomamos como exemplo as salas destinadas ao trabalho dos coordenadores 

pedagógicos.  

Ambas apresentavam local inadequado para a prática dessa atividade. As 

unidades outrora já haviam apresentado espaços adequados para o trabalho da 

coordenação pedagógica, porém eles foram substituídos em virtude de outras 

demandas das unidades. Na Escola 1 os coordenadores faziam uso de uma sala 

anexa a então sala para o horário de estudos do professor em Hora Atividade, que 

se localizava no piso superior da unidade, próximo às salas de aula, porém, 

alegando a necessidade de adequação dos espaços escolares, a direção da escola, 

na época transformou a sala anexa em arquivo morto e a sala para o horário de 

estudos do professor, em sala de aula para o Projeto Intensivo de Ciclo (PIC)87, no 

ano de 2008. A Coordenação foi então transferida para o piso inferior, numa sala de 

menor dimensão, onde ate então eram acondicionados os materiais para a prática 

da disciplina de Educação Física. Este espaço distava das salas de aula, da sala da 

direção e da sala dos professores e localizava próxima aos banheiros e a uma sala 

de armários, utilizados pelos professores. No ano de 2009, a coordenação foi 

novamente transferida para uma sala com divisórias de madeira construída entre a 

sala da direção e a secretaria da escola. Sala com maiores dimensões e mais bem 

localizada que a última, porém com uma acústica ruim, devido ao material utilizado 

em sua construção e por se localizar próxima ao refeitório. Devido a essas 

                                                             
87 Vide nota 58. 
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peculiaridades, ainda não podemos considerar um espaço adequado para o trabalho 

da coordenação pedagógica. 

A escola 2 apresentou, em 2007, uma situação ainda mais anacrônica, 

transformou, em papelaria (ou almoxarifado) a sala que até então era utilizada como 

coordenação pedagógica, uma sala com dimensões razoáveis, onde era possível 

armazenar um considerável número de títulos para o planejamento das atividades 

destinadas a formação em serviço do professor e equipada com materiais de 

escritório e informática. Desde então, os coordenadores que passaram pela unidade 

perderam seu espaço próprio de trabalho, migrando ora para a secretaria da escola 

ora junto à sala da direção. Em relação a um espaço de estudos para o professor, a 

escola 2 jamais possuíra. 

O coordenador pedagógico “faz parte do corpo de professores e sua função 

principal se divide entre a formação de professores e a gestão do Projeto Político 

Pedagógico da escola” (ZEN, 2012, p. 8), este profissional necessita de um espaço 

adequado para desenvolver seu papel de maneira organizada e autônoma. 

Observamos que nas duas unidades pesquisadas, diante da necessidade de novos 

espaços, os gestores optaram em deslocar a coordenação pedagógica de seus 

espaços originais lhes oferecendo outros espaços pouco funcionais para a prática de 

suas funções. 

Garrido (2002, p.11) sintetiza o olhar da gestão em relação à reorganização 

dos espaços escolares, envolvendo o trabalho da coordenação pedagógica da 

seguinte maneira: 

 

o professor coordenador encontra obstáculos para realizar suas atividades. 
É atropelado pelas urgências e necessidades do cotidiano escolar. 
Enquanto figura nova e sem tradição na estrutura institucional, tem suas 
funções mal compreendidas e mal delimitadas. Com poucos parceiros e 
frequentemente sem nenhum apoio na unidade escolar precisa vencer seus 
medos, suas inseguranças, seu isolamento para conquistar seu espaço. 

 

As unidades também não possuíam espaços destinados a laboratórios de 

ciências, tendo os professores que quisessem realizar qualquer atividade prática 

utilizar a própria sala de aula ou espaços abertos e inadequados para algumas 

atividades, como por exemplo o pátio escolar. Professores entrevistados em ambas 

as escolas relataram que a falta de espaços adequados, por vezes os 

desestimulavam a planejar alguma atividade prática aplicada.  
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Identificamos, também, que nenhuma das unidades contava com parques 

infantis durante o período apurado. As unidades até o ano de 2008 recebiam 

crianças a partir dos 7 anos de idade e com a introdução do Ensino Fundamental de 

9 anos, passaram a receber crianças com 6 anos, ou seja, ainda mais novas. 

Considerando que pesquisas indicam88 que quando existem projetos escolares 

direcionados às atividades lúdicas, elas podem ser auxiliadoras no desenvolvimento 

da criança, entendemos que a ausência de espaços promotores das atividades 

lúdicas poderia se apresentar como um fator de interferência no desenvolvimento da 

aprendizagem dos educandos matriculados nas unidades pesquisadas. 

A principal diferença entre as unidades pesquisadas a respeito da 

disponibilidade e organização dos espaços se deu em relação à Sala de Leitura e o 

Laboratório de Informática. Desde o ano de 1983, de acordo com o Decreto nº 

18.576 de 03 de fevereiro de 1983, as escolas municipais deveriam destinar um 

espaço para a Sala de Leitura da unidade. O Decreto nº 34.160, de 09 de maio de 

1994 determinou que as escolas municipais deveriam organizar espaços para a 

criação das salas de informática. Enquanto a Escola 1 reduziu o número de turmas 

por turno, disponibilizando dois espaços distintos, que antes eram usados como sala 

de aula, equipando esses espaços para serem utilizados como Sala de Leitura e o 

outro como Laboratório de Informática, a gestão da escola 2, alegando falta de 

espaço disponível na unidade, optou em dividir um único ambiente em Sala de 

Leitura e Laboratório de Informática.  

De acordo com o currículo das escolas da Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo, Leitura e Informática são disciplinas que fazem parte da grade de 

curricular. Embora a Escola 2 tenha se organizado no decorrer dos anos para 

compor uma grade de forma que os dois professores nunca estivessem em regência 

no mesmo horário, entendemos que a divisão de um único espaço em duas 

disciplinas, que requerem equipamentos e mobiliários próprios (computadores para 

uma e estante com livros e mesas redondas para roda de leitura, para a outra 

disciplina) tornaram o ambiente carregado, apertado e inacessível, sobretudo para 

os alunos que apresentam alguma dificuldade de mobilidade e podem influenciar no 

desenvolvimento educacional dos estudantes (RIBEIRO, 2004). Além disso, o 

                                                             
88

 RONDAN, Marli Pinto. Formação e aprendizagem no espaço lúdico: uma abordagem interdisciplinar. São 
Paulo: Arte & Ciência, 2003. 
MACHADO, Marina Marcondes. O brinquedo, a sucata e a criança: a importância do brincar – atividades e 
materiais. São Paulo: Loyola, 1994. 
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“excesso de estímulos ou a oferta abundante de informações tolhem a capacidade 

de filtragem e julgamento, fazendo com que a captura do sentido seja prejudicada” 

(ROCHA SOUZA, 2008), podendo interferir na dinâmica das aulas ministradas 

naquele espaço. 

Quando analisamos o perfil das unidades, observamos o quanto as mudanças 

de rumo das políticas públicas em educação também alteram o perfil do professor 

nas unidades de ensino. Vimos no Quadro 8 que as unidades pesquisadas 

reduziram um turno diurno. Esta alteração fazia parte da promessa de campanha do 

prefeito José Serra (2005 – 2006) e, posteriormente, de seu vice, Gilberto Kassab 

(2006 – 2012) em extinguir o turno intermediário, apelidado vulgarmente de turno da 

fome89, que compreende o período das 11 às 15 horas, com a promessa de ampliar 

a carga horaria em 1 hora/aula por dia, nas escolas que extinguissem o turno 

intermediário90. 

Até o ano de 2005, aproximadamente de 7 em cada 10 escolas municipais em 

São Paulo adotavam o terceiro turno diurno, elas estavam localizadas, sobretudo em 

bairros periféricos, como os que foram pesquisados neste trabalho. Como vimos, a 

Escola 1 extinguiu seu turno intermediário a partir do ano letivo de 2008 e a Escola 2 

a partir do ano letivo de 2007. 

Embora a extinção do turno intermediário tenha trazido alguns ganhos para o 

sistema de educação, como a possibilidade de ampliação da carga horaria semanal, 

ela processou algumas alterações no perfil do professorado nas unidades 

pesquisadas, conforme veremos a seguir. 

  

                                                             
89 O turno intermediário se iniciava as 11:00h e se encerrava as 15:00h, era apelidado vulgarmente de turno da 
fome pois, se estendia por um período tradicionalmente destinado ao horário do almoço (a maioria das 
empresas e repartições destinam o horário de almoço entre as 12:00h e 14:00h). Como as crianças saiam de 
casa antes das 11:00 e muitas famílias não estavam habituadas a almoçar antes do horário tradicional do 
almoço, muitas crianças se dirigiam para a escola sem terem ingerido esta refeição. 
90

 Para o ano letivo de 2013, vinte escolas municipais ainda manterão o turno intermediário. Essas escolas 
contam, em sua carga horaria com 1 hora aula diária a menos em relação às escolas que contam com dois 
turnos diurnos (Matutino e Vespertino), tendo em sua grade curricular 25 horas aulas, enquanto as escolas que 
contam com dois turnos diurnos apresentam uma grade curricular que engloba 30 horas aulas semanais. 
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3.5 PERFIL DOS PROFESSORES  

No quadro abaixo (Quadro 9) apontaremos o perfil dos profissionais que 

atuaram nas unidades de ensino durante o período apurado, sob os quais tivemos 

acesso por meio de entrevistas91 e análise dos registros disponíveis nas unidades. 

Os dados abaixo são pertinentes para qualificar a presente pesquisa, pois, 

apresentamos no capítulo 1 a importância de o professor estar em constante 

formação, além disso, segundo Gois (2007), escolas que apresentam corpo docente 

estável e com tempo médio de casa elevado, podem apresentar reflexos positivos 

quanto ao desenvolvimento dos educandos nelas matriculados, refletindo nos 

resultados das avaliações externas.  

 

Perfil dos docentes que atuaram nas unidades durante 
o período apurado 

Escola 1 Escola 2 

Número de professores na unidade 96 28 

Idade Média 35 anos 28 anos 

Tempo médio de docência 16 anos 8 anos 

Tempo médio que atuaram na escola (ate 2009) 10 anos 6 anos 

Referencia média do QPE* 18 C 16 B 

Professores graduados em % 96,90% 100% 

Professores pós graduados (latu sensu) 4% 10,70% 

Professores pós graduados (Stirctu sensu) 0 3,57% 

Carga Horaria semanal média (em regência) 40 H.A 36 H.A 

Trabalha em outra profissão alheia a educação escolar 10% 0 

Acumula cargos 50% 60% 

Trabalham em outra unidade de ensino 50% 73% 

Média de renovação da equipe de professores (por ano) 30% 40% 

Optantes pela jornada de formação (na unidade) 42% 36% 

OBS: Os dados traduzem a média de cada item durante o período de 2005 a 2009 

* Quadro dos profissionais da educação 

Quadro 9 – Perfil docente  

 

Como já mencionamos, a Escola 1 possui dimensões físicas maiores em 

relação à Escola 2, razão pela qual o número, em média, de professores, que 

lecionaram na primeira seja mais que o triplo em relação a segunda. 

Observamos que na Escola1 a idade, o tempo de docência e o tempo de 

atuação na unidade educacional é maior em relação à Escola 2. Embora o tempo de 

atuação na docência não represente, por si só um fator tão influente no 

                                                             
91

 Em virtude de estarmos apurando o período que varia de 2005 e 2009, e a coleta de dados para esta 
pesquisa levantados apenas em 2012, consideramos para o levantamento dos dados deste item as entrevistas 
de uma parcela reduzida de profissionais (doze professores na Escola 1 e oito professores na escola 2) que 
atuaram nas unidades pesquisadas durante todo o período pesquisado 
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desenvolvimento profissional do educando (CASTRO; FLEITH, 2008), ele pode ser 

conjugado a outros fatores. Lemos (2009) revela que docentes com até 33 anos de 

idade e 12 anos de carreira estão mais propensos a encarar cargas de stress 

maiores e também ao abandono da carreira, uma vez que os professores novatos ou 

com pouco tempo de carreira enfrentam os maiores desafios na profissão, pois, 

“Cabe a tais professores, na maioria das vezes, trabalhar com as turmas 

consideradas mais difíceis, cumprir os horários menos atrativos, se deslocar aos 

lugares mais distantes”. (LEMOS, 2009, p.104 – 105), visto que o critério de escolha 

e atribuição de turmas/classe está baseado na pontuação adquirida de acordo como 

tempo de atuação no magistério. 

Considerado o exposto, embora a idade média do professor e o tempo de 

atuação não tenha uma relação direta com o desenvolvimento educacional, 

entendemos que a Escola 1 apresenta algumas vantagens em relação à Escola 2, 

uma vez que seu quadro de professores é composto por um número maior de 

profissionais que já passaram pelo período considerado mais crítico e passível de 

abandono na carreira. 

Com a política da Secretaria Municipal de Educação para a abertura de 

concursos de remoção de unidades para os docentes, numa periodicidade anual, 

entendemos que o professor que se mantém numa escola por longos períodos, o faz 

por livre escolha. Tal opção apresenta algumas vantagens para as instituições de 

ensino, pois, com o passar dos anos os profissionais que optam em permanecer na 

mesma escola vão se apropriando dos mecanismos que regem a cultura do entorno, 

adequando sua teoria pedagógica às práticas docentes, considerando os 

entendimentos que vão adquirindo a respeito da comunidade local e acabam por se 

incorporar a ela, os educandos, por sua vez, também passam a reconhecer o 

professor como parte daquele processo cultural (FREIRE, 2001). 

Até o ano de 2007, a renovação de parte da equipe de professores nas 

unidades de ensino era inevitável, uma vez que 30% do quadro de docentes da 

Rede Municipal de Educação era ocupado por professores adjuntos, ou seja, 

profissionais que não pertenciam a uma escola-sede. Esses professores eram 

destinados a comporem jornadas de trabalho em escolas que apresentavam aulas 

vacantes. Em geral eram professores que cumpriam sua jornada em mais de uma 

escola e, sobretudo os mais novos na carreira, direcionados para uma escola 

diferente a cada ano, impossibilitando ao professor criar qualquer vínculo com a 
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instituição ou com a comunidade local. O novo Estatuto do Magistério Público 

Municipal (SÃO PAULO, 2007c), de dezembro de 2007 extinguiu o cargo de 

Professor Adjunto92. 

Os registros das unidades apontam que no ano em que ocorreu a extinção de 

um dos turnos diurnos das escolas pesquisadas (2008 na Escola 1 e 2007 na Escola 

2), percebemos uma aceleração no processo de renovação do quadro de 

professores em ambas, pois um número maior de docentes, sobretudo os que 

acumulavam cargos públicos, optaram em se remover de suas unidades. Segundo 

opinião dos professores que ainda permaneciam nas unidades pesquisadas, os 

docentes que optaram em se remover das unidades diante da iminência das 

alterações da grade de horários, o fizeram porque privilegiavam escolas que ainda 

possuíam os três turnos diurnos, ou escolas mais acessíveis (próximas de suas 

residências ou aos meios de transporte mais eficientes), pois temiam que a nova 

configuração dos turnos dificultasse uma composição favorável de sua carga horaria. 

Considerando o contexto apresentado, mais uma vez observamos vantagem 

da Escola 1, pois o tempo médio de permanência do professor nesta unidade foi 

40% maior em relação à Escola 2, além disso, a Escola 1 apresentou uma média de 

renovação do quadro de professores, 10% menor em relação à Escola 2. Segundo a 

diretora atual da Escola 1, uma mudança reduzida no quadro de professores e 

funcionários a cada ano, trás alguns benefícios para a unidade “porque os 

profissionais já conhecem a rotina de trabalho da escola, enquanto aquele que 

ingressa, leva um tempinho para se acostumar com o ritmo da unidade”. A diretora 

ainda ressaltou que os novos integrantes do quadro necessitam de orientações 

especiais e um maior acompanhamento no início do ano letivo e, quanto maior o 

número de novatos, mais intenso é o trabalho da coordenação e direção da escola 

para adequá-lo ao ritmo desejável. 

Observamos também que os professores que lecionaram na Escola 1 durante 

o período apurado, apresentavam QPE maior que os professores que lecionaram na 

Escola 2. O QPE é a referência do plano de carreira do profissional e tem relação 

com sua base salarial, de acordo com a tabela do Quadro de Apoio da Educação 

(Anexo L). A Evolução Funcional ocorre por méritos (títulos – cursos certificados), 

mediante a apuração do tempo na carreira do Magistério Municipal ou ainda pelo 

                                                             
92 Vide nota nº36. 
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aferimento de títulos e de tempo de serviço combinados. O profissional que 

apresenta o maior QPE, possivelmente é aquele que atua por um maior tempo no 

sistema municipal e apresenta um maior número de títulos válidos para fins de 

evolução funcional.  

Não é surpreendente que a escola que possui em seus quadros, profissionais 

com maior média de idade e tempo na docência, também apresente profissionais 

cujas escalas de padrão de vencimentos (QPE) sejam maiores, assim, considerando 

que a evolução se dá também por títulos, podemos inferir que os profissionais da 

Escola 1 se empenharam no processo de formação continuada numa periodicidade 

maior que os profissionais da Escola 2. 

Com relação à formação docente, a tabela 12 nos mostra que durante o 

período apurado a Escola 2 apresentou professores com pelo menos a titulação de 

graduado, enquanto os registros apontaram que a Escola 1 apresentava professores 

que ministravam aulas no Ensino Fundamental I contando com o curso magistério e 

ainda cursando graduação em pedagogia e também professores de algumas 

disciplinas do Ensino Fundamental II ainda cursando suas licenciaturas93. Mesmo 

considerando as pesquisas que apontam dificuldades pela qual as graduações estão 

enfrentando, tema já discutido no capítulo I deste trabalho, ainda assim, é verdade 

que ela ocupa um lugar muito importante no conjunto total da formação de 

professores (MIZUKAMI et al, 2003). Nossa proposta neste trabalho não é a de 

analisar a qualidade da formação inicial de cada docente envolvido, porém, 

entendemos que o professor que tenha concluído um curso de graduação em sua 

área de atuação, possivelmente possa apresentar maiores condições em ministrar 

aulas com qualidade, em relação àquele que ainda não completou este estágio 

inicial de formação. 

Quando analisamos o número de professores que voltaram à universidade em 

busca de uma continuidade em sua formação acadêmica, matriculando-se em 

cursos de pós-graduação, percebemos que ambas as escolas contam com o mesmo 

número de professores pós- graduados (quatro), considerando os números 

absolutos, porém, considerando as dimensões das unidades educacionais e o 

número de professores em cada uma delas, percebemos uma vantagem da Escola 

2, devido ao fato de 10,7% (três professores) do corpo docente apresentar curso de 

                                                             
93 Professores contratados pela SME que ainda não haviam concluído o curso universitário e professores 
formados em outras áreas que possuíam licenciatura curta na área em que estavam atuando. 
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pós graduação Lato Sensu e 3,57% (um professor) a titulação de Mestre em 

Educação, num universo de 28. Os conhecimentos possivelmente adquiridos por 

esses profissionais poderiam vir a ser multiplicados aos demais professores durante 

a formação em serviço. 

Levando em consideração que os dados do Censo Escolar de 2009 apontava 

que 24,5% do total de professores nas escolas públicas brasileiras possuíam algum 

nível de pós-graduação (BRASIL, 2010 p.93), entendemos que o número de 

docentes pós- graduados nas duas instituições pesquisadas pode ser considerado 

muito baixo. 

Na escola 1 encontramos alguns profissionais que conciliavam seu cargo na 

docência com outra atividade alheia a área de educação, além disso, metade dos 

docentes da unidade acumulava cargos de professor ou especialista (supervisor 

escolar, diretor de escola, assistente de direção ou coordenador pedagógico) os 

registros indicam que somente um professor acumulava os dois cargos de professor 

naquela mesma escola. Aproximadamente a metade dos professores que 

acumulava cargo, possuía o outro cargo na Rede Municipal de Educação. A média 

de aulas em regência de sala dos profissionais desta unidade chegava a 40 horas 

aula por semana.  

Quando analisamos os mesmos dados na Escola 2, verificamos que todos os 

profissionais da unidade trabalhavam apenas na área de educação, porém a 

porcentagem de professores que acumulavam cargos era maior, em relação à 

unidade anterior. Os registros indicam que todos os professores que acumulavam 

cargos públicos, o faziam em outra unidade de ensino. Apuramos, também, um 

número considerável de professores da unidade trabalhando em outras escolar 

durante o período analisado. Como a partir de 2007 foi extinto o turno intermediário, 

alguns professores do Ensino Fundamental II não conseguiram mais completar a 

jornada de trabalho de 25 horas na unidade, necessitando completar sua carga 

horaria em outra escola.  

Os professores desta unidade contavam com uma carga horaria média de 

regência de sala de aula de 36 horas aulas semanais, portanto, trabalhavam 4 horas 

a menos que os docentes da Escola 1, contudo, um percentual maior de professores 

necessitava se locomover de uma escola a outra. 

Durante as entrevistas com os docentes, quando perguntado se o acúmulo de 

cargos na carreira, poderia interferir na qualidade das aulas, a resposta recorrente 
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foi sim e as justificativas apontadas eram direcionadas a falta de tempo para 

preparar atividades condizentes com o perfil de cada uma das salas que o professor 

ministrava suas aulas, o desgaste físico proporcionado pelo número excessivo de 

aulas semanais, preocupação com o trânsito de uma escola para outra e, 

principalmente, o stress provocado no início do ano para conseguir ajustar os 

horários nas unidades de ensino, nas quais os profissionais ministravam suas aulas, 

de forma que pudessem se manter nos dois cargos, porém, quando questionamos 

os professores que acumulavam cargos, se consideravam que o seu trabalho na 

unidade escolar poderia ser classificado como um trabalho de qualidade, quase 90% 

dos entrevistados, nas duas escolas, responderam que sim.  

Esta postura deve-se ao fato de, segundo Aquino (2000), grande parte dos 

professores se considerarem pertencentes a uma minoria comprometida, ou seja, 

por mais que sejam comprometidos, dando o melhor de si, os “entraves múltiplos de 

diferentes ordens [vão] avolumando-se em progressão geométrica” (p.08), 

impedindo o desenvolvimento pleno do educando. Dessa maneira, uma parcela 

significativa do corpo docente, considera que os problemas educacionais, refletido 

nos resultados das avaliações externas, são gerados por fatores externos, alheios à 

atuação do professor em sala de aula (AQUINO, 2000) 

Por fim, analisamos que durante o período apurado, a Escola 1 apresentou 

uma média maior de professores optantes pela jornada de formação (JEIF) em 

relação à Escola 2. Os registros apontaram para algumas justificativas em relação a 

esse dado, primeiro, como já apresentado, na Escola 2 existe um número maior de 

professores que acumulam cargos públicos, como a Jornada de Formação é 

composta por 40 horas semanais, muitos não optam por esta jornada por entender 

que ela pode comprometer a composição de sua grade de horários de uma forma 

que não conseguissem conciliar os cargos públicos.  

Outro motivo decorre, mais uma vez, em virtude das dimensões das escolas. 

Na Escola 1, em razão do número de salas disponíveis (18 salas) existia grande 

disponibilidade de aulas94,tanto para os professores do Ensino Fundamental I como 

para o Ensino Fundamental II, dessa forma, parte do professorado da unidade, 

optante pela Jornada de Formação (JEIF) conseguia compor sua grade na própria 

escola. Na Escola 2, como vimos com suas dimensões bem menores, parte dos 

                                                             
94 Para ingressar na Jornada de Formação (JEIF) o docente obrigatoriamente tem que ter, no mínimo 24 horas 
aulas atribuídas. 



141 

 

professores que optavam pela Jornada de Formação não conseguiam compor toda 

a grade na unidade, sobretudo a partir do ano de 2007, quando a escola reduziu um 

dos turnos, tendo o profissional que complementar o restante da jornada em outra 

unidade e, neste caso, o professor deve cumprir os momentos de formação, na 

escola sobre a qual ministra o maior número de aulas, assim, ocorreram situações 

em que o professor com sede na Escola 2 cumpria horário de formação em outra 

unidade escolar.  

De maneira geral, percebemos que, no que tange as características físicas e 

ao perfil do professorado, mesmo com dimensões maiores, a Escola 1 apresentou 

algumas vantagens em relação à Escola 2, que poderiam justificar o maior avanço 

no desenvolvimento educacional durante o período apurado por esta pesquisa, 

porém, nos resta ainda analisar a dinâmica da formação em serviço, oferecida aos 

docentes por meio da Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), para 

compreendermos o real impacto desse momento no desenvolvimento da educação 

básica. 

 

3.6 A FORMAÇÃO EM SERVIÇO NAS ESCOLAS PESQUISADAS 

Como já apontado no capítulo 1, os professores da Rede Municipal de 

Educação possuem uma jornada de trabalho em que, além das horas aulas 

destinadas ao trabalho pedagógico junto aos alunos, contam também com os 

momentos de formação em serviço, a Jornada Especial Integral de Formação, ou 

JEIF. Neste momento analisaremos de qual maneira os prepostos dessa formação 

puderam interferir no desenvolvimento da aprendizagem nas escolas pesquisadas, 

fazendo valer as características da realidade local, bem como dos registros de 

desempenho gerados pelas avaliações externas. 

Iniciamos esta análise nos baseando nos registros das atas dos livros de 

jornada de formação, intentando conhecer de que maneira a formação era 

organizada, identificando suas bases teóricas, o contexto e as motivações para a 

abordagem de determinados temas. 

Nossa analise se inicia a partir de 2005 e coincide com o início da gestão do 

prefeito José Serra (2005 – 2006) que, como já vimos no primeiro capítulo, 

implementou algumas mudanças na área da educação que refletiram na formação 

em serviço do docente. Segundo Fornazari (2009, p.160) 
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A bibliografia da política de formação de professores da SME (2005) 
evidenciou um interesse em manter, no ensino fundamental, as reflexões no 
campo da psicogênese da leitura e da escrita (Emilia Ferreiro e Delia 
Lerner), ou seja, pretendia-se uma escola reflexiva que utilizasse técnicas 
construtivistas para favorecer o desenvolvimento, pelos alunos, das 
habilidades de ler e escrever. O gerenciamento estratégico deveria ser 
realizado pelos funcionários dos órgãos central (SME e SME/DOT), 
intermediários (NAEs) e locais (escolas) . 

 

Optamos em analisar os registros cronologicamente na tentativa de 

apresentar a evolução dos momentos formativos realizados nas escolas 

pesquisadas, revelando a visão que a gestão escolar e o corpo docente apresentam 

em relação a este momento e sua vulnerabilidade em relação as transformações nas 

políticas públicas instituídas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

3.6.1 Registros de 2005 

As alterações mencionadas no item acima puderam ser sentidas já em 2005, 

por exemplo, a Escola 1 vinha utilizando até 2004 os espaços de formação em dois 

projetos de formação de professores (PEAs), um voltado a Informática Educativa, 

que tinha por objetivo principal orientar o profissional para o uso dessa ferramenta 

para pesquisa, visando o aperfeiçoamento do trabalho docente; e outro voltado ao 

xadrez educativo. No início de 2005, os docentes iniciaram discussões que visavam 

manter o xadrez como projeto de formação de professores. A justificativa para sua 

manutenção era a de buscar alternativas de intervenção, sobretudo com relação aos 

alunos que apresentavam déficit no aprendizado, mas tal justificativa esbarrava na 

falta de embasamento que qualificasse tal afirmação, sobretudo no que tange a 

transposição didática dos conceitos compreendidos durante o período de formação 

para sua intervenção em sala de aula. A bibliografia sugerida para a composição do 

projeto contemplava apenas teóricos enxadristas, ignorando qualquer bibliografia 

sobre o xadrez em sala de aula. 

Quando analisamos as atas do período notamos a falta de qualificantes que 

justificassem tal projeto, como por exemplo, a ata completa do dia 01 de março de 

2005 foi registrada da seguinte maneira: “Hoje verificamos quais são as peças que 

compõem o tabuleiro de xadrez”. Não havendo nenhuma menção a transposição 

didática sobre essas informações. Verificamos que por mais três encontros, durante 

o mês de março a formação seria conduzida com o objetivo de apresentar aos 

presentes o movimento das peças, pontuação, realização de uma partida.  
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No encontro do dia 09 de março a ata foi registrada da seguinte maneira: “O 

grupo refletiu sobre as habilidades que o jogo de xadrez desenvolve”, não havendo 

menção sobre a bibliografia de apoio utilizada, quais seriam essas habilidades ou se 

eles seriam passíveis de transposição didática. No dia 15 de março o registro se 

apresentou da seguinte maneira: “Hoje discutimos sobre a contribuição dos jogos no 

processo de aprendizagem”, também não havendo menção da bibliografia de apoio 

utilizada para embasar as possíveis contribuições. 

Na Escola 2, embora inicialmente os PEAs apresentassem temáticas mais 

interessantes, também contava com o projeto de Informática Educativa e um o outro 

denominado Ética e Cidadania. Este último, apresentava inclusive bibliografias 

bastante expressivas sobre o tema, como O Cidadão de Papel de Gilberto 

Dimenstein e Vigiar e Punir de Michel Foucault. Porém, percebemos os mesmos 

problemas relacionados à falta de qualificação nos registros, por exemplo, a ata do 

dia 08 de março de 2005 se resume a mencionar: “A partir desta data iremos ler de 

forma compartilhada as partes mais significativas do livro O Cidadão de Papel de 

Gilberto Dimenstein, hoje o livro foi apresentado para o grupo para que tenhamos 

um primeiro contato com ele”. O registro não aponta a motivação do uso do livro e 

quais seriam os critérios para se eleger as “partes mais significativas”, nem o que se 

pretende com a leitura desta obra.  

Mais a diante, a ata do dia 11 de abril observamos o seguinte registro: 

 

Em nosso encontro de JEI, Lemos e discutimos o trecho “matador de 
aluguel” do livro de Gilberto Dimenstein “O cidadao[sic] de Papel”, 
observamos que contratar um assassino no Brasil pode ser uma tarefa mais 
simples do que fazer compras no mercado, depois de algum debate sobre o 
tema, levantamos as questões que foram apontadas pelo autor no livro 
1. Comprar uma arma e aprender a atirar resolve o problema da violência 
diária que a população enfrenta?  
2. A pena de morte seria uma solução? 
Diante da falta de tempo, vamos discutir esse assunto na próxima JEI. 

 

Mais uma vez o registro não aponta a motivação de ler e discutir esse trecho 

do livro durante o encontro de formação, nem faz qualquer relação desse tema com 

algum problema levantado no ambiente escolar ou na comunidade local, além do 

mais, a ata aponta um tema pendente para discussão no próximo encontro, porém, 

no encontro seguinte, que se daria no dia 12 de abril, observamos o seguinte 

registro:  
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Na formação de hoje, baseado na obra O cidadão de Papel de Dimenstein 
discutimos que muitos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza. 
Discutimos também o conceito de pobreza, a diferença entre pobre e 
indigente e o conceito de desigualdade social. 

 

Numa região periférica estes seriam conceitos bastante pertinentes para se 

trabalhar num momento de formação, porém, tudo indica que os temas para a 

reflexão levantados no encontro do dia 11 de abril não foram retomados e 

relacionados a esse novo tópico de discussão, além disso, mesmo que refletissem 

sobre a recente incorporação de novos perfis sociais nos meios educacionais 

(ENGUITA, 2006), o conceito de pobreza e desigualdade numa região carente, só 

teria sentido num horário formativo se viesse acompanhado de sua relação com o 

cotidiano escolar, a realidade local e estratégias para a reflexão sobre a prática, a 

ata em questão não nos possibilita verificar se houve este movimento.  

A Portaria nº 1654/2004, que até então regia as orientações sobre os Projetos 

Especiais de Ação era bem clara e criteriosa em relação à composição dos registros 

sobre as atividades apresentadas durante o horário coletivo, segundo o Art. 8º, § 1 

(f): “o registro de atividades, que deverá ser o mais detalhado possível, contendo 

fotos e textos produzidos, agrupados preferencialmente no formato de portfólio.” 

(SÃO PAULO, 2004 p. 15) 

Em meados de 2005, ocorreram sensíveis transformações em relação as 

orientações quanto a condução da JEIF, pela Secretaria Municipal de Educação, a 

partir de então observamos algumas mudanças na composição dos registros de ata, 

isso nos leva a crer que não só os registros pareciam estar mais qualificados, mas a 

postura e atuação do formador teria se transformado, embora, os registros 

continuassem a ser produzidos em livros, não sendo incorporados as atas fotos nem 

textos utilizados durante os encontros. Segundo Fornazari (2009, p.160) as 

mudanças se deram no seguinte sentido:  

 

No campo da educação permanente em serviço dos professores do Ensino 
Fundamental, os gerentes deveriam proporcionar a adequação das pautas 
de formação à bibliografia da política da SME e controlar a modificação 
(melhoria) dos dados relativos à alfabetização dos alunos.  

 

Dessa maneira, aquele PEA da Escola 1 denominado Xadrez Educativo foi 

alterado tanto no que tange a sua bibliografia, quanto à condução do momento 
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formativo. Diante da nova demanda, o projeto foi renomeado apenas como 

Formação.  

Embora sem alterações significativas na bibliografia e nem na nomenclatura 

dos PEA’s, percebemos maior qualificação nos registros também na Escola 2 entre o 

final do mês de abril e início do mês de maio de 2005. 

Para ilustrar as transformações percebidas, ao analisarmos as atas da Escola 

1 no período citado, verificamos que a ata registrada no dia 12 de abril, do PEA 

Formação apontava o seguinte texto: “Realização de uma partida de xadrez”. No dia 

18 de abril, portanto, somente uma semana depois, encontramos uma ata mais bem 

elaborada e com propósitos mais definidos: 

 

Na JEI de hoje discutimos o documento A concepção de ensino e 
aprendizagem do professor e seu nível de conhecimento profissional. 
Chegamos a conclusão que o aluno antes de tudo o aluno [sic] precisa 
acreditar na sua própria capacidade de aprender e o reconhecimento e a 
valorização dos seus próprios saberes. 
O desenvolvimento de diferentes capacidades torna-se possível por meio do 
processo de construção de conhecimentos. 
Para que ocorra a aprendizagem é necessário que o professor estabeleça 
objetivos definidos de ensino e investigue quais são as possibilidades que o 
aluno tem para aprender. 
Vale ressaltar que a criança precisa acreditar na sua própria capacidade de 
aprender e, cabe ao professor a habilidade de aguçar sua curiosidade, 
possibilitando diferentes formas de aprendizagem. 

 

A coordenadora pedagógica que conduziu os momentos de formação nesta 

época, atualmente trabalha como professora na mesma unidade. Quando 

questionada sobre a mudança no projeto e nos registros, apontou o seguinte: “Não 

me lembro muito bem, mas sei que nesta época participamos de muitas reuniões no 

DOT, eu me lembro que numa reunião eles pediram pra levar o PEA e o livro de 

jornada, mas não me lembro mesmo o teor da conversa”. Fornazari (2009, p.161) 

aponta o teor das orientações de SME deste período:  

 

No âmbito das escolas de ensino fundamental, os gestores (Coordenadores 
Pedagógicos) deveriam informar os professores sobre as “boas situações 
de aprendizagem para seus alunos” (Comunicado Nº 102/05) que não 
apresentassem domínio do sistema de escrita. Isto seria feito a partir de 
informações recebidas da Diretoria de Orientação Técnico Pedagógica do 
Núcleo de Ação Educativa (DOT/P) em consonância com as teorias 
estabelecidas pela Diretoria de Orientação Técnica da SME (DOT/SME). O 
Coordenador Pedagógico contaria, além das informações trazidas pelos 
professores participantes dos cursos oferecidos pela DOT/P: Guias de 
Orientações Didáticas Detalhadas e Fundamentadas para professores do 
Ciclo I, Fichários montados pelos professores (com planejamentos 
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semestrais e semanais, mensais, rotina diária e modelos de atividades), 
Portfólios dos alunos, Referenciais para Construção da Competência Leitora 
e Escritora nas Áreas do conhecimento (Ciclo II ) e Orientações didáticas 
para os professores do Ciclo II.  

 

Conforme já havíamos presentado no capítulo 1, a gestão que assumiu a 

prefeitura no ano de 2005, manifestara a intenção de incentivar e fortalecer a 

formação permanente do professor, sobretudo no local de trabalho (SÃO PAULO, 

2005 a), em razão disso, optou em reorganizar os horários coletivos de formação, na 

época denominado JEI, por todo o ano de 2005. O programa Ler e Escrever – 

Prioridade na Escola Municipal, lançado ao final deste ano, iria orientar parte dos 

horários coletivos a partir de então, um vez que as escolas passaram a adotá-lo 

como um dos PEA’s das unidades. 

 

3.6.2 Registros em 2006 

Conforme apontado acima, a partir do ano de 2006, um dos PEAs das 

unidades pesquisadas, seguindo orientações de SME, denominou-se Ler e Escrever 

– Uma Prioridade na Escola Municipal. Segundo Fornazari (2009, p. 162), apesar de 

pretender fechar as discussões em torno da leitura e da escrita, a intenção da SME 

era também a de permitir  

 

que os professores utilizassem os horários coletivos de formação para 
realizar a tematização das práticas desenvolvidas nos diferentes espaços 
educativos e para buscar a articulação das diferentes atividades e/ou 
projetos/programas integrantes do Projeto Pedagógico da escola. 

 
Neste ano, conforme mencionamos no capítulo 1, novas orientações quanto à 

organização do horário coletivo foram apresentadas por meio da Portaria nº 654 de 

02 de fevereiro de 2006, porém, manteve-se a exigência do registro “mais detalhado 

possível” (SÃO PAULO, 2006a, p. 16). Ao analisarmos os livros da Escola 1, que 

além do Ler e Escrever adotou um outro PEA denominado Estudo e Conhecimento 

da Arte e Cultura Brasileira, verificamos que no ano de 2006 os registros se 

apresentavam de forma mais completa, se comparados com a Escola 2, que 

manteve o PEA Ética e Cidadania, além do Ler e Escrever, a isso atribuímos a 

mudança na gestão pedagógica desta última. 

Na Escola 1 ambos os coordenadores que atuaram no ano de 2005, 

permaneceram no ano de 2006 na mesma unidade, dessa forma, entendemos que 
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houve uma continuidade no trabalho de formação docente e de transposição dos 

conceitos das políticas públicas da nova gestão, já na Escola 2 houve uma mudança 

no quadro da coordenação. Com a remoção de um dos coordenadores, e diante da 

vacância do cargo, o Conselho de Escola elegeu um professor da unidade para 

assumir a função95. Com isso um novo processo de formação desse profissional 

seria necessário até que o mesmo compreendesse as diretrizes da nova política 

educacional, tendo em vista que a principal função do coordenador pedagógico é o 

de colaborar com a formação contínua e proporcionar momentos de reflexão sobre 

aspectos relativos à prática docente (FRANCO, 2002). 

Porém, em ambas as unidades, quando analisamos os registros dos PEA’s, 

não identificamos em suas atas uma relação intrínseca entre o que se transmite nos 

momentos formativos com a atuação do docente em sala de aula. 

Na segunda metade do ano de 2006 o Ministério da Educação divulgou os 

resultados da Prova Brasil 2005 para as escolas em seu sitio virtual. Desde a data 

da publicação, até ao final daquele ano, não encontramos registros em nenhuma 

das unidades pesquisada sobre a divulgação ou analise dos resultados, indicando 

que a questão do rendimento escolar baseado nesta avaliação externa não teria sido 

discutida seja nos horários de JEIF, seja nas reuniões pedagógicas que 

aconteceram nas unidades durante o período.  

Encontramos nas atas de JEIF do projeto Estudo e Conhecimento da Arte e 

Cultura Brasileira, da Escola 1, no período em que a Prova Brasil 2005 era 

divulgada, a análise de resultados de uma avaliação interna e suas propostas de 

encaminhamento. Entendemos que, uma vez que a unidade dispôs este espaço 

para, conforme registro em ata do dia 25 de julho de 2006, “... encaminhamento e 

ações relacionadas ao rendimento escolar...” este movimento poderia ter se tornado 

muito mais dinâmico se, acompanhado dos resultados da Prova Brasil 2005. Isso se 

de fato houvesse uma proposta de acompanhamento sobre a evolução dos 

resultados, a longo prazo, pois, subentende-se que, depois dos encaminhamentos 

iniciais, apontados na ata do dia 25 de julho, o grupo não voltou a se reunir com uma 

                                                             
95 Embora o Conselho de Escola indique um profissional para exercer a função de Coordenador Pedagógico, de 
acordo com o Artigo 40 da Lei nº 11.229/92 e o Artigo 63 da Lei nº 11.434/93, que dispõem sobre a 
organização do quadro dos Profissionais de Educação (revogadas pela Lei nº 14.660/07), a substituição 
remunerada dependeria de ato do Secretário Municipal de Educação, respeitada a habilitação profissional e 
demais requisitos para exercício do cargo, por exemplo, possuir Habilitação em Orientação Educacional ou 
Supervisão Escolar correspondente a Licenciatura Plena em Pedagogia com complementação pedagógica ou 
pós-graduação em educação, com experiência mínima de 03 (três) anos no Magistério. 
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pauta que objetivasse discutir os resultados dos encaminhamentos e intervenções, 

uma vez que não há registros que apontem para tal ato. 

 

3.6.3 Registros em 2007 

Para o ano de 2007 as duas unidades optaram em manter dois projetos de 

PEAs, no caso da Escola 1, manteve- se a nomenclatura dos projetos do ano 

anterior: Estudo e Conhecimento da Arte e Cultura Brasileira e o Ler e Escrever. 

Para a Escola 2 houve uma alteração, o PEA Ética e Cidadania, foi substituído pelo 

denominado Práticas Culturais, além do Ler e Escrever. 

A Gestão pedagógica na Escola 1 se manteve estável para o ano de 2007, 

com os mesmos membros que vinham atuando desde o ano de 2005. Entendemos, 

assim, estar a Escola 1 num processo contínuo de formação, sem grandes 

alterações. 

Na Escola 2, ocorreu a reestruturação na grade de horários da unidade, com 

a diminuição do turno intermediário, isso culminou na redução do módulo de 

coordenadores pedagógicos da unidade, de dois para um, assim, o trabalho de 

formação que era promovido por dois coordenadores em dois grupos de JEI, passou 

a ser promovido por um coordenador apenas. Prevendo a redução de turnos e a 

consequente redução no modulo de coordenadores, um dos profissionais, que já 

estava presente na unidade há três anos, entrou no concurso de remoção, sendo 

removido para outra unidade no início do ano seguinte, o mesmo aconteceu com a 

professora designada que ocupou a função no ano anterior.  

Uma vez que no concurso de remoção para o ano de 2007 nenhum 

profissional indicou a escola em questão, um outro professor foi eleito pelo Conselho 

de Escola para desenvolver a função para o ano de 2007, tendo a unidade mais uma 

vez que recomeçar um trabalho de formação e orientação deste profissional. 

Os registros das unidades apontaram para maior institucionalização dos 

horários coletivos, sobretudo em relação ao PEA Ler e Escrever, a começar pelas 

bibliografias apresentadas, que apontavam, autores como Emília Ferreiro e Magda 

Soares. Porém, percebemos também o aumento de recentes publicações oficiais da 

Secretaria Municipal de Educação, que confirma os dados da pesquisa 

encomendada pela Fundação Victor Civita e realizada pelo IBOPE em 2011. A 

pesquisa revela que dentre as estratégias utilizados pelos coordenadores 

pedagógicos durante o horário de formação docente, as mais adotadas seriam 
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“Debates/discussões e estudos dos materiais vindos das redes de ensino municipal 

ou estadual” (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011). Segundo Fornazari, (2009), o 

movimento que ocorreu na rede municipal não foi espontâneo, e deveu-se, 

sobretudo, para incentivar os professores a trabalharem em prol do alcance das 

metas de alfabetização96, se utilizando da ideologia da gestão em vigor.  

Ainda segundo a autora: 

 

A formação continuada na escola tem sido uma interessante aliada neste 
percurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A 
estratégia consiste em treinar as equipes de profissionais dos órgãos 
intermediários (DREs) para que estes treinem coordenadores pedagógicos 
e professores. Por exemplo, ao aderir aos Projetos "Toda força ao 1º ano do 
Ciclo I" (TOF) e "Projeto Intensivo no Ciclo I" (PIC), os profissionais da 
escola devem utilizar os horários coletivos para o estudo do material relativo 
a tais projetos e também para o planejamento e a avaliação de seu trabalho 
com os alunos. (p. 164) 

 

Dessa forma, verificamos que durante o ano de 2007, as escolas 

pesquisadas, no que tange ao PEA Ler e Escrever, se utilizaram mais das 

bibliografias oficiais, momentos de discussão sobre a nova organização curricular, já 

apontado no capítulo 1 e apontamentos direcionados à nova avaliação externa a ser 

implementada pelo município, a Prova São Paulo. 

Os registros nos mostram que as publicações oficiais foram sistematicamente 

utilizadas para a análise durante os horários coletivos, algumas atas revelam que 

ocorreram debates intensos sobre os mesmos, porém, a falta de critérios para a 

escolha dos temas ainda ficava evidente. 

Na Escola 1 observamos que durante os meses de maio e junho o grupo 

trabalhou com a análise de diferentes referenciais oficiais, de forma simultânea, 

como o Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora 

e escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental e as Orientações curriculares em 

Língua Portuguesa. Observamos que o trabalho de análise com o primeiro se inicia, 

segundo registro em ata, a partir do dia 07 de maio de 2007, o referencial é 

trabalhado no encontro do dia seguinte, utilizando simultaneamente outros recursos 

como o vídeo A origem e Evolução da Escrita e o texto Leitura da Imagem, como 

Trabalhar com imagens nas diferentes Áreas do conhecimento. A ata não traz outras 

informações como a produção do vídeo, a autoria do texto e tão pouco como foram 

                                                             
96 Segundo as Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino 
Fundamental: ciclo I, todos os alunos deveriam estar alfabetizados no 3º ano do Ensino Fundamental. 
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feitas as intervenções com os materiais simultâneos. Já a ata do dia 14 de maio foi 

registrada a seguinte informação: “O grupo assistiu ao filme A letra escarlate, que 

trata de assuntos como, hipocrisia, sociedade autoritária e machista e dogmas 

religiosos”. No dia seguinte, (15 de maio) a ata nos informa a transmissão de um 

novo filme O poder de um jovem, para no dia 21 de maio ser retomada a análise do 

Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e 

escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental. E daí por diante a análise de outros 

referenciais até o final do semestre. 

Em nenhum momento, anterior ou posterior se estabelece relação entre os 

filmes e os referenciais, textos ou outros vídeos assistidos pelo grupo de formação, 

não há registros da intencionalidade dos filmes, objetivos ou relação com a realidade 

local ou com algum fator isolado ocorrido na unidade de ensino. Quando observada 

a sequência das atas, parece-nos incompreensível a motivação que levou o 

formador a atravessar a análise dos documentos com duas produções que, a 

principio não apresentavam sintonia com os materiais analisados ate então. 

Na Escola 2 também observamos uma preocupação maior na análise dos 

documentos oficiais. Verificamos que entre os meses de abril e maio o coordenador 

pedagógico trabalhou sistematicamente a análise do material do professor do 

Projeto Intensivo de Ciclo (PIC). Há registros em atas sobre uma discussão da 

viabilidade ou não da aplicação destas estratégias para o Ensino Fundamental II. 

Discussão semelhante foi registrada quando, no mês de agosto o grupo discutiu o 

Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e 

escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental. Quando um trecho da ata do dia 13 de 

agosto registra: ... “a professora [...] pediu a palavra e se pronunciou dizendo que ‘é 

muito fácil eles [a gestão pública] acharem que isso vai ajudar no desenvolvimento 

da leitura, eles não estão em sala de aula’”. Portanto, os registros mais completos, 

nos mostram que houve realmente um debate e reflexão a respeito dos materiais e 

temas, porém, subentende-se que os debates e reflexões dificilmente saiam do 

campo das ideias. 

Os registros em 2007 raras vezes apresentaram estratégias de intervenções a 

partir das reflexões sobre a prática pedagógica e a retomada dos temas propostos 

com vistas à reflexão sobre as transformações a partir da leitura e análise das 

publicações durante o horário coletivo. Quando feita a retomada, sua análise era um 

tanto superficial, vejamos o exemplo da Escola 2. A ata do dia 13 de novembro 
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aponta os resultados das sondagens da proficiência leitora e escritora para o Ciclo II, 

utilizando o modelo de sondagem inicial, apresentado no Referencial de 

expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no Ciclo II 

do Ensino Fundamental (Anexo M). Segundo o registro em ata:  

 

... nas 8ªs Séries, verificamos que um número considerável de alunos não 
conseguiram ou não quiseram ler o texto da esfera literária de fábulas ‘A 
cigarra e a raposa’ apresentado pela professora durante a sondagem. O 
grupo chegou a conclusão que os alunos não leram o texto porque tem 
vergonha de ler na frente dos outros colegas... 

 

Algumas dúvidas são levantadas em relação ao registro acima, pois a ata 

trouxe o termo “um número considerável”, mas não registrou seu número relativo ou 

absoluto. Outro porém: na ata não há registros sobre quais pressupostos foram 

utilizados pelo grupo para concluir que os alunos não leram por “vergonha”, até 

porque, se retomarmos os resultados da Prova Brasil 2007, aplicada no mesmo 

período em que a sondagem era realizada, verificamos que pelo menos 13% dos 

alunos das 8ªs séries possuíam, de fato, alguma dificuldade na leitura e, como já 

vimos anteriormente, aproximadamente 75% dos alunos foram avaliados abaixo do 

nível 6, considerado adequado para esta proficiência (CENPEC, 2007). 

O próprio referencial, utilizado pelas duas escolas durante os momentos 

formativos, apresentava orientações minuciosas sobre o processo de investigação e 

intervenção em relação aos alunos que apresentava algum déficit na proficiência 

leitora e escritora. Vejamos:  

 

Concluída esta fase [a fase de sondagem], é importante seguir investigando 
a respeito do que sabem cada um dos grupos identificados. Em relação aos 
estudantes que não estão alfabetizados, é importante que a escola procure 
organizar-se para que possam compreender o funcionamento do sistema de 
escrita. Um passo importante é interpretar sua escrita para saber quais são 
suas hipóteses. Caso os professores da turma não se sintam aptos a 
realizar essa análise, aconselha-se buscar apoio com o Coordenador 
Pedagógico, colegas que atuam no Ciclo I e com o professor responsável 
pela Sala de Apoio Pedagógico – SAP. 
Para os que já decifram, mas apresentam pouca fluência, ao mesmo tempo 
em que é necessário inseri-los nas atividades de sala de aula que envolvam 
práticas de leitura e de escrita, por meio da mediação de um leitor mais 
experiente [duplas produtivas] ou do professor, é preciso também planejar 
situações didáticas que possam estimulá-los a conquistar maior autonomia. 
[....] Organizar atividades permanentes em que leiam poemas previamente 
ensaiados ou apresentem jornais falados de notícias relacionadas aos 
conteúdos que estiverem estudando nas diferentes áreas são outras 
possibilidades. (SÃO PAULO, 2006d, p.47 – 48) 
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Os registros verificados não nos possibilita apontar se as intervenções 

sugeridas foram colocadas em prática na sala de aula, pois não apontam a 

retomada das discussões para eventual avaliação sobre intervenções dos 

professores tanto em relação à transposição deste material, como ocorreu na Escola 

1 e nem em relação a sondagem, utilizando este material como base, como ocorreu 

na Escola 2. 

 

3.6.4 Registros em 2008 

No ano letivo de 2008, profundas alterações na gestão pedagógica ocorreram 

nas duas unidades pesquisadas. Em Janeiro desse ano, ocorreu a chamada para a 

composição de vagas para o cargo de Coordenador Pedagógico, com isso, as 

escolas que apresentavam em seus quadros, profissionais designados, corriam o 

risco da substituição de seus quadros por profissionais aprovados em concurso.  

Este movimento alterou o quadro da gestão pedagógica nas duas escolas 

pesquisadas: na Escola 1 um dos profissionais que atuavam na coordenação 

pedagógica era designado e foi substituído logo no início do ano por um profissional 

aprovado em concurso público e que escolhera a unidade para atuar. No mês de 

maio o outro coordenador da dupla que também havia sido aprovado no concurso de 

supervisor escolar, foi chamado para assumir sua função, dessa forma, a partir de 

então, a Escola 1 permaneceu, até ao final do ano letivo, com um único coordenador 

para atender aos três grupos de formação, era de se esperar, então, uma queda na 

qualidade nas formações em serviço na Escola 1 

Neste ano, também, a Escola 1 extinguiu o turno intermediário, mas esta 

mudança não alterou o módulo de coordenadores pedagógicos, como ocorrera com 

a Escola 2 no ano anterior. 

Na Escola 2 também ocorreram alterações, na gestão pedagógica, ingressou 

na unidade, um profissional que fora chamado para assumir o cargo após sua 

aprovação em concurso público. Nesta unidade, a gestão, em acordo com os 

professores resolveram por reduzir a quantidade de grupos de JEIF de 2 para 

apenas 1, dessa forma, todos os professores da unidade estariam em formação no 

mesmo horário.  

Contudo, as alterações na gestão pedagógica das duas unidades, 

apresentam um entrave para a continuidade de um trabalho pedagógico pensado a 

longo prazo, as maiores carências em saberes dos Coordenadores pedagógicos 
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estão ligados a falta de conhecimentos sobre a realidade da comunidade escolar, 

além disso, a estabilidade, do Coordenador Pedagógico numa unidade por várias 

temporadas é uma das medidas adequadas para uma boa gestão pedagógica 

(FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011, p. 30), dessa forma, quando o coordenador se 

insere numa determinada unidade, este tarda a entender os mecanismos que a 

regem, não obtendo subsídios para relacionar sua teoria com a prática adequada 

àquela realidade. 

Para o ano de 2008, a Escola 1 optou em manter dois projetos de PEA, 

porém alterou a nomenclatura e o direcionamento de um deles, constituindo o 

projeto Relações Sociais, Cultura, Trabalho e Meio Ambiente, além da manutenção 

do Ler e Escrever. A Escola 2, optou em seguir a orientação da Portaria nº 645/2006 

e concentrar todas as discussões formativas num único PEA, o Ler e Escrever. 

Com a assunção dos novos coordenadores em ambas as escolas, notamos 

novamente a falta de qualificação nos registros das atas dos livros de JEIF, os 

registros voltaram a apresentar informações sucintas sobre as ocorrências dos 

encontros, para ilustrar citamos dois exemplos: na ata de 07 de maio, do livro de 

JEIF do projeto Relações Sociais, Cultura, Trabalho e Meio Ambiente, na Escola 1, 

observamos o seguinte registro: “Jornal: Folha. Artigo: A Terra está com febre, de 

19/04. Iniciamos a leitura do artigo supra citado cuja introdução trata de questões 

como a origem do Planeta Terra e a cronologia dos recursos naturais.”. Na escola 2 

ilustramos outro registro, datado do dia 22 de abril: “Hoje, por sugestão da 

professora [...] foi feita a leitura e discutimos o capítulo 1 ‘ Assistência como direito’ 

do livro ‘Educação pelo avesso’ de Pedro Demo”. 

Observamos pelos exemplos ilustrados que mais uma vez não há clareza 

quanto aos objetivos e intencionalidades dos encontros, ou, pelo menos os registros 

não deixam nos transparecer. No caso da Escola 1 não há, novamente, menção 

sobre a demanda que fez com que o assunto fosse trazido à tona para o grupo de 

formação e tão pouco de como se trabalhar os conceitos junto aos alunos. No caso 

da Escola 2, há o apontamento de que o texto foi sugestão de uma professora, 

porém, não estão apresentados os motivos de a professora sugerir o texto em 

questão, a ata indica que houve debate em torno do tema, mas não indica o teor do 

debate e, também não indica ter havido transposição para a prática pedagógica. 

Neste ano, observamos com maior frequência citações relacionadas às 

avaliações externas. No livro de JEIF do Projeto Ler e Escrever, na Escola 1 os 
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resultados da Prova São Paulo 2007 foram citados em dois encontros no mês de 

abril. No mês de agosto os resultados da Prova Brasil / IDEB foi citado em um 

encontro e os preparativos para a Prova São Paulo 2008 citado no final de 

novembro em outro encontro.  

A Escola 2 também discutiu sobre os resultados da Prova São Paulo em um 

encontro do mês de abril e destinou um encontro inteiro a análise dos resultados da 

Prova Brasil/ IDEB, no final do mês de agosto, encontro este que contou, inclusive 

com a participação da diretora da unidade. Num encontro de reunião pedagógica, 

ocorrida no mês de setembro, há o registro em ata de uma abordagem sobre os 

resultados da Prova Brasil/IDEB, porém, o documento foi registrado de maneira 

confusa, ele apresenta o assunto de forma sucinta, logo interrompido, sendo 

desenvolvido outro assunto, sem nenhuma conexão com o primeiro, para depois, 

retornarem ao tema inicial novamente. Reproduzimos abaixo trechos da citada ata: 

 

... a coordenadora apresentou o próximo ítem da pauta: Resultados da 
Prova Brasil, e começou a explicar para os presentes, depois dessa 
explicação inicial, o professor... pediu a palavra para falar a respeito do 
tumulto que fica no corredor na hora da entrada do Ciclo II... 

 

Depois de dissertar sobre este novo tema, a diretora da unidade retoma o 

assunto, explanando sobre IDEB da unidade: 

 

... a diretora da escola, Srª [...] falou para os presentes que a escola tinha 
que atingir a meta da unidade no IDEB, 4,2. Mas a escola ficou muito longe 
da sua meta, atingindo a nota 3,1. A professora [...] pediu a palavra para 
falar que não concorda com o resultado porque está muito diferente do da 
Prova São Paulo, onde os alunos não pareciam estar tão ruins. Após a 
colocação da professora, passamos para o próximo ítem da pauta. 

 

A ata apresentada acima ilustra a falta de desenvolvimento do tema durante 

as reuniões, observamos este tipo de intervenção reproduzida em outras atas sobre 

a qual o assunto é tratado, ou seja, meramente informativo. Em nenhum momento 

os registros apontam para a análise detalhada dos dados produzidos pelas 

avaliações externas, reflexões sobre as mesmas, planejamento de futuras ações 

baseadas nos dados apresentados ou a relação dos resultados com a prática 

pedagógica. 
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3.6.5 Registros em 2009 

No ano letivo de 2009, novas alterações na gestão pedagógica ocorreram nas 

duas unidades pesquisadas devido ao concurso de remoção e da nova chamada 

para a composição de vagas para o cargo de coordenador pedagógico. Este 

movimento alteraria novamente o quadro da gestão pedagógica nas duas escolas 

pesquisadas: na Escola 1 o único coordenador que restara na unidade foi removido 

e substituído por outro servidor efetivo que chegou por meio do concurso de 

remoção, o cargo vago acabou por ser ocupado por outro servidor, inexperiente, que 

acabara de ingressar no serviço público municipal para exercício desta função. 

Na Escola 2 também ocorreram alterações na gestão pedagógica por conta 

do concurso de remoção, ingressando na unidade, um outro profissional, efetivo, 

que havia indicado intenção de transferência para esta unidade.  

A Escola 1, nesse ano letivo, também reduziu um dos grupos de formação. 

Em virtude da redução da demanda de professores optantes pela jornada de 

formação, um dos grupos esvaziou ao ponto de restarem apenas dois professores 

no grupo, em virtude disso, este foi eliminado, ficando os coordenadores 

responsáveis apenas por um grupo de formação cada.  

Como vimos anteriormente, qualquer alteração na gestão pedagógica gera 

algum impacto, porém, as alterações ocorridas nas unidades pesquisadas em 2009 

provocaram impacto menor em relação as já citadas neste trabalho, uma vez que no 

caso da Escola 2, o profissional já contava com experiência na Coordenação 

Pedagógica e, no caso da Escola 1, mesmo que tenha havido o recente ingresso de 

um profissional que jamais trabalhara no sistema municipal de educação, o outro 

profissional que chegou pela via da remoção, já trabalhara há 10 anos no sistema e 

havia ingressado no cargo de coordenador no ano anterior 

Para o ano de 2009, a Escola 1 optou novamente em manter dois projetos de 

PEA, alterou outra vez a nomenclatura de um deles, porém, ao que tudo indica, o 

direcionamento permaneceu o mesmo do ano anterior, constituindo o projeto 

Práticas Sociais: Caminhos para a Vida Social e Profissional, além da manutenção 

do Projeto Ler e Escrever. A Escola 2, optou novamente em seguir a orientação da 

Portaria nº 1.566/2008 e concentrar todas as discussões formativas num único PEA, 

o Projeto Ler e Escrever. 

Os registros no ano de 2009 indicam mudança da gestão pedagógica na 

condução dos projetos. Notamos que houve maior parceria entre a coordenação 
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pedagógica e a direção da escola. Em ambas escolas observamos a frequente 

participação e acompanhamento do diretor ou assistente de diretor nos períodos de 

formação, os registros também indicam que os coordenadores passaram a servir 

como multiplicadores, das estratégias formativas adquiridas via DOT. 

A Portaria 5.403 de 16 de novembro de 2007 já previa “Formação continuada 

de Coordenadores Pedagógicos, para subsidiar a formação dos professores dos 

Ciclos I e II nos horários coletivos;”. (SÃO PAULO, 2007e, p. 03). As formações 

continuadas para coordenadores pedagógicos, promovidas pela SME com esse fim, 

já ocorriam desde 2005, porém, notamos, pelos registros analisados que, pela 

primeira vez os coordenadores estavam transpondo nos horários coletivos, 

explicitamente os conceitos abordados durante suas formações. 

Os registros das atas também passaram a ser mais ricos e detalhados em 

ambas as unidades, apresentando a intencionalidade do trabalho com determinado 

material e o que se esperava do grupo após sua abordagem. Exemplificamos com a 

transcrição de uma ata da Escola 1 do dia 17 de março de 2009. 

 

O grupo se reuniu para a leitura e debate sobre o livro Pedagogia da 
Autonomia. Durante a leitura do capítulo 2 ‘Ensinar exige respeito aos 
saberes do educando’ discutimos e fizemos uma reflexão sobre de que 
forma devemos associar os temas, ou conteúdos eleitos à realidade 
concreta dos educandos, buscando estabelecer relações [entre] os saberes 
curriculares dos alunos e a experiência social vivida por eles [ o debate 
seguiu em relação aos saberes curriculares considerando que para adquiri-
lo deve se aguçar a] criatividade bem como a curiosidade e transformar a 
curiosidade, a principio ingênua para uma critica real de suas vidas das 
injustiças e desigualdades sociais. 

 

Nos encontros que se seguiram foram feitas reflexões se utilizando de outros 

textos-base e depoimentos de professores das intervenções em sala de aula de uma 

forma que os educandos refletissem sobe suas condições. Uma ata datada de 05 de 

maio de 2009 convidava o grupo a fazer uma avaliação do trabalho desenvolvido em 

sala de aula partindo dos conceitos levantados durante os trabalhos de formação, ou 

seja, observamos que passou a existir, também a retomada das temáticas já 

desenvolvidas e a avaliação da prática a partir das temáticas. 

Em ambas as escolas também encontramos registros em que o coordenador 

pedagógico passou a acompanhar o trabalho do professor a partir da sala de aula. 

Notamos pelos registros das duas unidades, uma resistência inicial dos professores, 

diante desta intervenção da coordenação pedagógica no trabalho docente. Alguns 
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registros apontam que os professores utilizavam termos como “trablhar [sic] sob 

pressão” (Ata de 13 de abril, Escola 1), ou “lecionar sob vigília” e “o professor agora 

está precisando de pajem” (ata de 27 de abril, Escola 2), porém, posteriormente as 

atas não fazem mais menções que nos levam a crer que não houve algo além dessa 

resistência inicial. Os formadores começaram a relacionar as teorias estudadas com 

as práticas observadas, sugerindo intervenções que poderiam ser úteis no processo 

de desenvolvimento educacional. Vejamos por exemplo a ata do dia 15 de junho da 

Escola 2 

 

... a formadora colocou que na semana passada esteve assistindo a três 
aulas na 5ª série A [...], segundo o que diagnosticou, o aluno [...] ainda não 
é alfabetizado e, lembrou que já havia conversado com os professores da 
série sobre isso. No entanto, observou que na primeira aula a professora 
passou um texto na lousa, explicou o texto e pediu para que todos os alunos 
copiassem. O aluno [...] copiou o texto. A professora da segunda aula 
preparou um material a parte para o aluno, ele passou a aula inteira 
pintando a letra C e uma casa. Na terceira aula, o professor trabalhou de 
forma expositiva e depois pediu para que os alunos escrevessem um texto 
sobre o conteúdo do dia, o aluno não fez essa atividade. A formadora 
continuou dizendo que este aluno não tem autonomia para produzir sozinho 
e que precisa de um par avançado. Segundo a formadora, a primeira 
professora poderia ter usado letra de forma e pedido para que o par lesse 
com o aluno para que a aula fosse mais produtiva para o [...] a formadora 
também criticou a segunda aula que assistiu, pela sondagem, o aluno já 
conhece as letras do alfabeto, portanto a atividade de pintar as letras e o 
desenho não deve ter sido nada desafiadora para ele... 

 

Além do exposto o coordenador passou a intervir na ordem estrutural de 

organização pedagógica e gestão em sala de aula, como sugerindo ao professor 

trabalhar com alfabeto móvel, trocar o aluno para um lugar mais próximo do 

professor, quando necessário, além de ressaltar que o estudo de casos poderia 

servir de reflexão para outras intervenções.  

Outra transformação apresentada, desta vez, na Escola1, foi a confecção de 

um complexo questionário denominado Questionário Social e Econômico, em que, 

na primeira reunião de pais foram entregues aos mesmos para serem preenchidos e 

aqueles que não compareceram a reunião foram convocados para preencher em 

outro momento. Durante todo o ano de 2009 houve a tabulação do questionário com 

vistas a melhor conhecer a realidade local e a cada tabulação de um novo tópico o 

mesmo era discutido tanto no horário coletivo como em reuniões pedagógicas. 

Quando analisados os registros do ano de 2009 uma pergunta inevitável 

surgiu, qual seria o motivo para mudanças tão grande, mesmo com transformações 
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na gestão pedagógica? Diferente do que ocorrera nos anos anteriores, a partir de 

2009 o foco para a formação dos professores se voltou sistematicamente ao 

coordenador pedagógico. 

Tal investimento na formação de coordenadores pedagógicos se fez 

necessário diante dos resultados da Prova São Paulo 2008, divulgados no mês de 

março de 2009. Os resultados alarmaram a equipe de gestão do DOT, segundo os 

dados, um número relativamente grande de alunos das duas unidades se 

encontravam na faixa considerada Não Satisfatória, ou seja, os alunos não 

apresentavam aprendizagens mínimas necessárias para o ano/ série em que se 

encontravam matriculados. Em razão disso, as duas escolas e outras seis da mesma 

Diretoria de Ensino passaram a ser monitoradas mais de perto pelo DOT, foram 

oferecidas novas formações com diferentes abordagens para professores e 

coordenadores dessas unidades, passando a ser exigidos relatórios sobre o 

desenvolvimento das formações durante o horário coletivo. Fornazari (2009) levanta 

uma crítica quanto a ação direta da Secretaria Municipal de Educação no processo 

formativo do professor, baseando-se em resultados das avaliações externas: 

 

Assim, mais do que um instrumento para avaliar a proficiência dos alunos 
em Língua Portuguesa e Matemática, a Prova São Paulo tende a se 
configurar como mais um mecanismo para ajustar a educação oferecida 
pela cidade de São Paulo aos moldes da sociedade criada, mantida e 
requerida pelos detentores do poder econômico. Isto pode ocorrer devido à 
possibilidade de induzir a alteração dos planos escolares, dos planos de 
ensino e dos planos de estudo dos professores, como apontado acima em 
relação ao Projeto Especial de Ação (PEA) desenvolvido nas 
escolas.(p.167) 

 
Porém, quando analisamos os resultados da Prova Brasil/ IDEB 2009 das 

duas escolas, notamos que ambas obtiveram melhores resultados em relação ao 

biênio anterior. O mesmo aconteceu em relação aos resultados da Prova São Paulo 

2009. Embora não contemos com os resultados da Prova São Paulo 2009 da Escola 

2 no período, em depoimento, os professores constataram que a escola obteve 

resultados mais satisfatórios na avaliação externa da SME no ano de 2009, em 

relação ao ano anterior, portanto, poderíamos apontar que as novas posturas 

adotadas pelos coordenadores pedagógicos, advindas das orientações recebidas via 

DOT e consequentemente a atuação dos professores que passaram a receber uma 

formação de maior qualidade em JEIF auxiliaram na melhora do rendimento escolar, 

diagnosticado pelas avaliações externas das unidades. 
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3.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA JEIF DURANTE O 

PERÍODO APURADO 

Durante o período apurado, os registros nos indicaram que não aconteceu um 

trabalho efetivo e de longo prazo que considerasse a realidade local das unidades, 

contradizendo seus próprios regimentos. O regimento interno é baseado no Decreto 

3.391 de 24 de fevereiro de 199497 o Artigo 71 do Regimento das unidades 

escolares apresenta que o Plano Escolar deveria conter os dados e resultados da 

analise da realidade da área de atuação da unidade (SÃO PAULO, 1994b). 

Observamos neste capítulo, que as escolas, embora se localizem em regiões 

periféricas, apresentam realidades sociais e econômicas diferentes, porém, não 

identificamos durante o período de análise, um trabalho voltado a entender estas 

realidades, com o intuito de propor um plano de atuação de acordo com a 

necessidade diagnosticada. Segundo Freire (1989) um dos objetivos da educação é 

o de fazer com que o educando compreenda a sua situação no mundo de forma que 

entenda que ele atua sobre o mundo podendo transformá-lo a partir de sua 

realidade. Dessa maneira, o educador deve pensar sobre a atuação do educando 

entendendo de onde ele pode partir para transformar o mundo, assim, modelos 

distantes de sua realidade não seriam capazes de surtir este efeito transformador. 

Ao ignorar a realidade local na composição do plano de trabalho, durante o 

horário coletivo, a equipe docente também ignora, aquilo que para Freire é um dos 

primazes objetivos da educação, abrindo espaço para que o educando, não 

compreendendo esses objetivos, se desinteresse pela educação formal, 

apresentando como sintoma de seu desinteresse, a indisciplina (AQUINO, 2000, 

p.107). 

O tema indisciplina foi constantemente citado tanto nas atas do livro de 

formação como em reuniões pedagógicas e, percebemos que os debates ao redor 

do tema chegavam a considerações superficiais. Como algumas citações que 

transcrevemos no quadro abaixo:  

 

 

 

                                                             
97 Dispõe sobre o Regimento Comum das escolas municipais e da outras providências. 
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CITAÇÃO DATA LOCAL SITUAÇÃO 

"...os alunos são indisciplinados porque a família não se interessa 
pela escola ..." 

07/06/2005 Escola 1 JEIF 

" ... falta punição ..." 06/09/2006 Escola 1 
Reunião 
Pedagógica 

" ... a escola não pode mais expulsar o aluno..." 29/10/2007 Escola 1 JEIF 

" ... vai pra diretoria da cinco minutos e volta pra sala de aula..." 08/10/2007 Escola 2 
Reunião 
Pedagógica 

" ... a família é desestruturada ... " 10/03/2008 Escola 2 JEIF 

" ...o aluno... não se interessa pela escola..." 17/03/2009 Escola 1 
Reunião 
Pedagógica 

Quadro 10 – Algumas citações relacionadas ao tema “indisciplina” 

 

Observando algumas das transcrições sobre o tema indisciplina, 

consideramos que, além de ser um tema recorrente, ele é tratado de forma 

superficial, sempre apontando a questão como um problema de ordem externa, que 

parte do aluno, da família ou mesmo da gestão escolar. O tema não foi tratado como 

um pressuposto para a reflexão, não houve uma análise apurada para se conhecer 

suas origens, as intervenções apontadas, não partem de estudos qualificantes, de 

pressupostos teóricos. Este processo percebido nas escolas converge com a tese de 

Aquino (2000, p.104): 

 

Na própria maneira de entender o fenômeno disciplinar, podemos observar 
que as hipóteses explicativas usualmente empregadas acabam reiterando 
alguns preconceitos, muitos falsos conceitos e outras tantas justificativas 
para o fracasso e a exclusão escolar. Encontram-se razões à profusão, mas 
alternativas concretas de administração, como sabemos, são raras. 

 

Quando do trato sobre o tema, percebemos em alguns registros que indicam, 

a indisciplina como algo consumado, sem solução, tendo a gestão da unidade 

escolar que arcar com a administração do problema. Aquino (2000, p.110-111) 

argumenta: 

 

Ora, precisamos recuperar alguns consensos quanto às funções da família 
e da escola, distinguindo claramente os papeis de pai e professor. Família e 
escola não são a mesma coisa e uma não é continuidade natural da outra; 
porque se assim o fosse, também o inverso da equação acima deveria ser 
igualmente plausível. Ou seja: ‘aluno indisciplinado na escola’ converteria 
em ‘filho mal-educado em casa’. 
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Ambas as unidades de ensino, abordaram o tema indisciplina, sem um estudo 

que considerasse suas causas, efeitos, recorrências, consequências e, os registros 

também não indicaram que tivesse havido aprofundamento e reflexão, baseado nas 

realidades das unidades, até porque, vimos no Quadro 10 que os argumentos sobre 

a temática eram muito semelhantes, mesmo em escolas com realidades sociais 

diferentes. 

Justificar os desafios do sistema educacional com argumentos de ordem 

social, inteiramente dissociados da atuação do profissional de educação, não é 

característica exclusiva dos docentes das escolas pesquisadas neste trabalho. 

Antunes (2010), em pesquisa realizada sobre a atuação do coordenador pedagógico 

durante os horários coletivos de formação em escolas da Rede Estadual de São 

Paulo, localizadas no interior do estado, registrou:  

  

Para os fracos e os bons resultados dos alunos, os professores apresentam 
as seguintes justificativas: há pouco acesso a leitura, a família tem 
problemas de relacionamento, falta respeito entre pais e filhos, muitos 
alunos apresentam problemas de saúde, além do já citado consumo de 
drogas e prostituição. Os bons resultados acontecem quando a família é 
comprometida com a educação dos filhos. (p. 97) 

 

Observamos nos argumentos expressos tanto no quadro como na citação 

acima, a falta de cautela em relação às proposições que são de inteira 

responsabilidade dos sistemas educacionais, no entanto, notamos, como resposta a 

essas problemáticas, uma generalização baseada no senso comum, produto da falta 

de aprofundamento técnico e teórico e, também de estudo sobre os casos 

abordados. 

Durante o período apurado, as formações não contemplavam o conhecimento 

ou a atuação docente baseado nas características do entorno das unidades 

educacionais. Identificamos numa ata datada de 26 de maio de 2009 da Escola 1, o 

surgimento de uma proposta de se utilizar um dia do horário de JEIF para que o 

grupo caminhasse pela região da escola com o fim de se conhecer o entorno da 

unidade. Ao que indica, o grupo de professores se colocou contra a proposta, 

vejamos: “O professor ... apontou a preocupação em caminharmos a noite pelo 

bairro.”, mais a diante, observamos o seguinte registro: “... a professora ... 

apresentou o argumento que mora neste bairro, conhece a localidade e sabe que é 

perigoso caminhar no bairro a essas horas.”; e ainda: “ ... o professor ... argumentou 
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que depois de seis aulas não teria disposição pra andar pelo bairro”. A ata termina 

com o seguinte registro: “... diante dos argumentos apresentados o grupo decidiu 

discutirmos a proposta num melhor momento...”. Como não identificamos registros 

posteriores sobre a proposta, entendemos que o assunto não teria sido mais 

abordado durante as formações.  

Segundo Perrenoud (2000b, p.65) 

 

Para exercitar a transferência [de aprendizagem], o ideal seria reconstruir, 
durante a escolaridade, situações próximas daquelas do mundo do trabalho, 
da vida fora da escola, quer seja das crianças, dos adolescentes ou dos 
adultos que se tornarão. Essas situações não são mais ‘reais’ que as 
situações escolares clássicas, mas não são criadas e controladas pela 
escola, o que faz toda a diferença 

 

Portanto, no momento em que a formação não proporciona ao docente o 

debate e reflexão sobre a realidade da comunidade de seu entorno, o ofício do 

professor passa a ser exercitado “em um mundo fechado98, distanciado das outras 

práticas sociais”. (PERRENOUD, 2000b, p. 66). Dessa forma, o trabalho do 

professor perde o sentido, no momento que o educando não compreende a relação 

entre os conteúdos propostos e sua utilização no contexto social (p. 67). 

Os registros também nos apontam uma falta de preocupação tanto da gestão 

escolar como do corpo docente em relação à formação em serviço. Como pudemos 

observar, ambas as escolas dispunham de espaços adequados para a coordenação 

pedagógica e, por razões já explanadas, esses espaços foram ocupados para 

atender a outras demandas das unidades. Observamos também, que a Escola 1 

outrora possuía um local especifico e adequado para a prática da formação em 

serviço, e este local foi desmobilizado. 

Segundo Nóvoa (2007, p. 6) muitas escolas são incapazes de definir 

estratégias claras para atingir o foco principal, que é a aprendizagem. Ao 

desmobilizar ambientes nas unidades escolares que tinham por finalidade direta ou 

indireta, a aprendizagem, como nos casos das duas escolas pesquisadas, notamos 

a dispersão do foco naquilo que o autor chama de “escola centrada na 

aprendizagem” (p.6). 

Ainda em relação às características físicas das unidades de ensino, 

percebemos abordagens muito semelhantes, durante os horários de formação em 

                                                             
98 Grifo do autor 
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relação a atuação dos coordenadores pedagógicos, com a utilização de temáticas e 

de bibliografias semelhantes, em ambientes sobre os quais observamos, eram muito 

diferentes, dessa forma, notamos que os momentos formativos nas duas unidades 

desconsideravam, não somente a realidade local, mas também suas dimensões 

físicas. 

A desconsideração sobre as características físicas nas unidades englobam, 

inclusive a falta de relação entre suas dimensões com os resultados das avaliações 

externas das unidades, além disso, observamos em algumas passagens das atas 

pesquisadas, que os membros do corpo docente ou administrativo emitiam 

pareceres pouco objetivos sobre algumas questões, tentando relacionar alguns 

problemas ocorridos nas unidades sem a preocupação de qualificar suas opiniões. 

Em dois momentos, distintos nas unidades, quando os professores levantaram 

problemas relacionados à ausência de inspetores em prontidão nos corredores para 

um auxilio aos professores, observamos praticamente a mesma resposta  

 

CITAÇÃO DATA LOCAL EVENTO 
"... O assistente [de direção] ... Justificou que 
a escola é muito grande, por isso em alguns 
momentos do dia o corredor do andar de 
baixo ficará sem inspetor" 

17/03/2009 Escola 1 Reunião Pedagógica 

"... A coordenadora pedagógica argumentou 
que pela escola ser muito pequena não 
dispõe de uma quantidade suficiente de 
funcionários" 

08/10/2007 Escola 2 Reunião Pedagógica 

Quadro 11 – Citações referentes às dimensões físicas das unidades de ensino 

 

Segundo Waiselfisz (2000) por volta da década de 80, diversas pesquisas 

tenderam a mostrar que escolas menores obtêm melhores resultados curriculares, 

que escolas de grande porte, porém, não é essa tendência que observamos quando 

analisamos os resultados das escolas pesquisadas. 

Verificamos que a Escola 1 apresentou resultados, que embora não 

satisfatórios, ainda eram melhores que a Escola 2. Holanda; Petterini; Barbosa 

(2006, p.20) consideram que “o background familiar poderia explicar mais de ¾ da 

proficiência de um aluno”, Waiselfisz (2000) também aponta a condição sócio 

econômica da família como um dos fatores a serem considerados para o melhor 

desempenho das unidades educacionais, além disso, em relação à dimensão física, 

o autor considera, baseando-se em dados do SAEB, que “a proficiência aumenta na 
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medida em que aumenta o número de ambientes escolares disponíveis” 

(WAISELFISZ, 2000, p.33). Dessa forma, escolas com mais ambientes e ambientes 

mais bem aproveitados, teriam vantagem sobre escolas com poucos ambientes de 

aprendizagem, e , ainda segundo o autor, “só as unidades de maior porte oferecem 

um leque mínimo de serviços educacionais” (p.39).  

Essas análises e outras discussões baseadas em pesquisas científicas, não 

foram consideradas durante o processo formativo, dessa forma, não aconteceram 

reflexões sobre as dificuldades e facilidades em se trabalhar de acordo com as 

dimensões das escolas, estas discussões, quando surgiam, eram baseadas mais em 

mitos ou justificativas, que reflexões que visassem à adequação da prática, levando 

em consideração a realidade local. 

Os registros analisados sobre o período apurado, nas duas unidades de 

ensino, revelaram que os momentos formativos em horário de JEIF estavam muito 

centrados na figura do coordenador pedagógico, em raros momentos observamos 

algum relato de experiência, ou a participação do docente. Encontramos somente 

em atas de reunião pedagógica, rápidas citações sobre trabalhos ou projetos 

desenvolvido por algum docente porém não encontramos uma análise mais 

detalhada sobre o trabalho, sua articulação com o projeto pedagógico da unidade, 

de que forma o trabalho, ou projeto poderia servir de disparador para outros projetos 

em outras áreas, entre outros. Vejamos:  

 

CITAÇÃO DATA LOCAL EVENTO 

... a direção da escola, em nome de todos os presentes, 
parabeniza o Projeto Dança do Ventre,  aplicado nesta 
escola, pela professora ... após este ato o diretor falou 
sobre o acesso de professores na secretaria... 

06/09/2006 Escola 1 Reunião Pedagógica 

... a professora de Português, Srª ... divulgou que esta 
promovendo um concurso de poesia para os alunos da 
8ª série, e o professor de Educação Física, Sr ...  um 
campeonato esportivo com os alunos do Ciclo II... 
depois deste momento, passamos para o próximo ítem, 
a questão disciplinar. 

08/10/2007 Escola 2 Reunião Pedagógica 

   Quadro 12 – Algumas citações referentes aos projetos desenvolvidos pelo corpo docente das unidades pesquisadas 

No caso da Escola 1, conseguimos identificar a intencionalidade do Projeto 

Dança do Ventre, pois há arquivado na unidade um portfólio com o projeto, suas 

etapas e a avaliação do docente sobre o mesmo, porém, não encontramos outros 

registros sobre o mesmo, nem nos livros de ata de JEIF, demonstrando que não 
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houve sua multiplicação, durante os horários coletivos, até porque a professora que 

acompanhava o projeto não era optante pela então Jornada Especial Integral. 

No caso da Escola 2, a transcrição do Quadro 12 é o único registro que 

encontramos sobre os projetos mencionados. O silêncio sobre tais projetos nos 

livros de ata de JEIF, e em outras reuniões pedagógicas, também indicam que eles 

não foram multiplicados na unidade. 

Também notamos que a própria composição do PEA, desconsiderou o perfil 

do professor de cada uma das unidades. Como já mencionamos acima, os PEA’s 

das duas unidades, contavam com bibliografias semelhantes, apesar de as escolas 

não apresentarem muitas características em comum. Segundo Fornazari (2009) 

existe uma justificativa para esse fenômeno e ela reside no fato de os governos de 

José Serra (2005 – 2006) e Gilberto Kassab (2006 – 2012), limitarem 

gradativamente a autonomia do corpo docente para a composição dos PEAs em 

detrimento das orientações sobre a alfabetização, publicadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Por fim, observamos que durante os momentos formativos os resultados das 

avaliações externas foram praticamente desconsiderados. Como já observamos 

acima, entre os anos de 2005 e 2006 não encontramos nenhum registro que aponte 

para a análise dos resultados das avaliações externas, sobretudo da Prova Brasil 

2005, que teve seus resultados divulgados em meados de 2006.  

A partir de 2007, observamos registros, em ambas as unidades, sobre a 

organização da unidade para a aplicação da Prova São Paulo. Os registros 

apontavam para uma preocupação de ordem organizacional, uma vez que as 

unidades iriam receber monitoria (entende-se como fiscalização) externa, para 

garantir a legitimidade dos resultados. 

No ano de 2008 percebemos uma crescente apreensão com a abordagem 

dos resultados, ainda assim, os registros nos indicam maior preocupação em 

justificar tais resultados por meios de causas externas, alheias ao ambiente escolar 

(AQUINO, 2000), ao invés de compreendê-los e refletir sobre os mesmos, buscando 

alternativas pedagógicas que visassem soluções para o déficit apresentado. 

Como já apontado, no ano de 2009, em virtude dos resultados pouco 

satisfatórios das duas unidades na Prova São Paulo 2008, a Secretaria Municipal de 

Educação passou a acompanhar o cotidiano das unidades mais de perto, por meio 

da Diretoria de Orientações Técnica. A partir deste movimento, pudemos perceber 
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maior qualificação nos registros das unidades, o que nos possibilitou analisar que 

passou a existir em ambas as unidades, movimentos intencionais na formação em 

serviço dos docentes. Inicialmente existiu o reconhecimento da situação em que se 

encontravam as unidades, para, posteriormente, iniciar um trabalho mais consistente 

de análise da situação, baseando-se nos resultados das avaliações anteriores, 

relacionando-os com a formação teórica e a reflexão sobre a prática.  

Alguns pesquisadores, como Afonso (2009), Fonazari (2009) e Oliveira (2011) 

apontam que as avaliações externas são instrumento de controle sobre o trabalho 

pedagógico, não discordando dos autores citados, a questão que se levanta é: até 

que ponto, uma avaliação em processo não seria necessária para identificar 

defasagens e equívocos em algumas práticas pedagógicas? 

No caso das duas escolas pesquisadas, os registros analisados nos 

apresentam que após a identificação da situação das unidades por meio das 

avaliações externas, foram direcionados investimentos na formação dos 

coordenadores pedagógicos e professores, porém, contrapartidas foram exigidas em 

relação ao monitoramento e orientação das atividades do professor em sala de aula 

e do coordenador pedagógico durante os horários coletivos. 

Conforme já observamos, os resultados desta política não tardaram a 

aparecer, além do que já foi exposto, em relação a qualificação dos horários 

formativos, revelados pelos registros do último ano apurado (2009), os gráficos 2 a 7 

também revelaram que as escolas formaram um número menor de alunos com 

deficiências na leitura e na escrita, em relação ao biênio anterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo representa o esforço em evidenciar a importância do 

contínuo aperfeiçoamento profissional docente para o desenvolvimento da educação 

básica. Sem a pretensão de encerrar os questionamentos relacionados aos pontos 

analisados, esta pesquisa buscou contribuir para o aprofundamento do debate a 

respeito da formação continuada, privilegiando o local de trabalho do docente.  

O caminho percorrido para a execução e registro desta pesquisa, terminou 

por expor a complexidade do ato de educar no qual os profissionais desta área estão 

envolvidos, sobretudo quando levamos em consideração a democratização do 

ensino e outras transformações de ordem social, econômica e cultural, sobre as 

quais a sociedade está passando, transformações essas, que a escola não está 

imune, uma vez que provocam profundas alterações no perfil dos educandos, 

forçando os docentes a rever e transformar suas posturas, visto que devem 

compreender os anseios desse novo perfil do alunado, num movimento de ação - 

reflexão – ação, afim de poderem oferecer um trabalho de qualidade, que vise o 

desenvolvimento do discente. 

Utilizando o conceito de educar num mundo em constantes transformações e 

referências de Tardiff (2000), Franco (2002), Perrenoud, (2000), Ramal (2000) e 

Tedesco (2011), consideramos, que o processo de formação inicial (graduação – 

licenciatura) não possibilita a preparação adequada ao professor, para que exerça 

de forma autônoma a profissão docente, por diversos motivos: 

 O preparo inadequado dos professores, produto da 

existência de cursos que não apresentam a mínima 

condição de transformar o graduando num profissional apto 

a enfrentar os desafios da profissão; 

 Cursos com elevada carga ideológica que tendem a 

desvincular as teorias pedagógicas em relação à prática 

docente; 

 O espaço de tempo tradicionalmente destinado para a 

formação inicial considerado insuficiente: mesmo as 

universidades conceituadas não são capazes de transpor 

os conhecimentos pedagógicos adquiridos através dos 
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tempos e aplicáveis em realidades tão diversas em 

aproximadamente quatro anos de estudos. 

A verificada impossibilidade de a formação inicial preparar plenamente o 

profissional de educação e a necessidade de adequação do profissional às 

constantes mudanças que ocorrem no mundo, são argumentos para pesquisadores 

como Freire (2006), defenderem de forma sistemática a formação contínua do 

profissional de educação. Dessa maneira, a pesquisa buscou identificar quais são as 

formas usuais de formação continuada, centrando numa análise mais criteriosa a 

modalidade de formação continuada oferecida no próprio local de trabalho ou, a 

formação em serviço. 

Os trabalhos de Almeida (2005), Aquino; Mussi (2001) e Fusari; Franco 

(2005), serviram de suporte teórico para a análise geral da formação continuada dos 

professores, privilegiando o local de trabalho, já os trabalhos de Fornazari (2009) e 

Domingues (2009) tornaram –se referências mais específicas por se caracterizarem 

em trabalhos que abordaram o mesmo campo de atuação delimitado por esta 

pesquisa, a formação em serviço na Rede Municipal da cidade de São Paulo.  

Partindo dessas referências, nos foi possível compreender a importância de a 

formação em serviço estar direcionada para a constatação das dificuldades 

evidenciadas na relação ensino-aprendizagem e voltada à análise dessas 

dificuldades, contextualizadas ao cotidiano social e cultural do educando, bem como 

estar orientada para mudanças na direção do processo, com a finalidade de 

superação de tais dificuldades. 

Para estabelecer conexões entre os trabalhos realizados sobre o tema com a 

realidade vivenciada em escolas pertencentes à Rede Municipal de Educação 

paulistana, localizadas em regiões periféricas, e compreender se os momentos 

formativos estavam conseguindo atingir seus objetivos, necessitávamos de um 

marco referencial, para tanto adotamos as avaliações institucionais, privilegiando a 

Prova Brasil e o IDEB e adotamos como marco comparativo os resultados das 

unidades escolares pesquisadas, com os registros nelas existentes, sobretudo em 

relação à condução do horário coletivo de formação (JEIF), sem prejuízo da análise 

dos registros de outros momentos formativos, como as reuniões pedagógicas. 

Antes de realizarmos a análise do rendimento escolar nas unidades 

pesquisadas e relacioná-los ao desenvolvimento e atuação dos profissionais durante 

os momentos formativos, havia a necessidade de se compreender os mecanismos 



169 

 

que compõem uma avaliação institucional, para tanto nos utilizamos dos trabalhos 

de Horta Neto (2006, 2010), Oliveira, (2011), Castro (1999) e Fernandes (2007) além 

de publicações institucionais do Ministério da Educação e da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo. 

Considerando a análise dos trabalhos teóricos utilizados, buscamos relacioná-

los com as informações coletadas junto às escolas pesquisadas, e os dados 

apurados revelaram que no campo do discurso há o reconhecimento, por parte dos 

professores das unidades, sobre a importância dos momentos formativos, ele seria 

um ambiente propício para: 

 O planejamento de estratégias de intervenção, 

 A reflexão sobre a prática e avaliação didática do 

trabalho em sala de aula; 

 O conhecimento e acompanhamento de teorias e 

teóricos sobre educação;  

 A análise dos resultados da aprendizagem;  

 Um momento importante e valioso para as escolas 

sistematizarem a intencionalidade do aprendizado.  

Considerações que corroboram com o trabalho de Domingues (2009). 

Porém, nos momentos formativos cuja pauta contemplava temas que 

demostravam as dificuldades, adversidades e conflitos existentes no ambiente 

escolar, sobretudo em se tratando da reflexão sobre estudo de casos, ficaram 

evidenciadas as dificuldades em se estabelecer a relação entre a teoria, motivadora 

dos intensos debates e reflexões surgidos durante os momentos formativos com a 

atuação do professor em sala de aula, uma vez que os registros analisados 

indicaram que parte dos educadores se manifestava fazendo uso da negação da 

existência de um determinado entrave para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. 

Quando admitido algum problema, em geral, havia a indicação que este não 

dizia respeito à função do professor, uma vez que teria sido originado fora do 

ambiente escolar ou seria produto de problemas alheios à atuação do professor em 

sala de aula, como por exemplo: “família desestruturada”, “aluno que não se 

interessa pela escola”, casos de indisciplina, que eram atribuídos à falta de ação da 

gestão escolar. Ate mesmo casos de alunos com dificuldades no aprendizado ou 



170 

 

diagnosticados com necessidades educacionais especiais foram apontados como 

“problemas” alheios a atuação do professor em sala de aula. 

O desconhecimento por parte do corpo administrativo e docente nas escolas, 

a respeito das métricas utilizadas para apurar os resultados de uma avaliação 

externa e a interpretação dos dados gerados pelas mesmas, o desconhecimento da 

equipe pedagógica em relação ao desenvolvimento histórico e cultural da 

comunidade local, produto das constantes mudanças no quadro de profissionais nas 

escolas; a incompreensão ou a má interpretação sobre algumas teorias 

educacionais, além da falta de planejamento na mobilização ou desmobilização de 

espaços, com o intuito de dinamizar os ambientes de aprendizagem, corroboraram 

para o distanciamento entre a teoria apresentada durante os horários de formação e 

a prática em sala de aula, apresentando uma situação em que, embora os 

profissionais estivessem em contato com as experiências modernas de gestão da 

educação, em sala de aula, os docentes ainda se utilizavam, ao menos nas escolas 

envolvidas nesta pesquisa, de práticas tradicionais e conservadoras. 

Quanto à adoção de avaliações externas para os sistemas de ensino, 

observamos que existe uma grande discordância em relação aos teóricos que 

defendem e os que se posicionam contra ao processo. No que se refere à visão dos 

docentes a respeito do tema, verificamos, baseando nos registros sobre os quais 

tivemos acesso, que há certa repulsa dos professores a respeito da avaliação 

externa. Nos poucos registros que transcrevem as palavras de professores a 

respeito do tema, em nenhum dos casos reconhecemos argumentos favoráveis ao 

uso dos resultados das avaliações externas no cotidiano escolar. 

Essa repulsa pode ser produto do controle exercido pela gestão pública a 

partir dos resultados das primeiras avaliações externas, em que as políticas públicas 

do município de São Paulo passaram a ser orientadas no intento de oferecer 

investimentos de ordem material, com a compra de equipamentos e na estrutura 

física das unidades de ensino; e intelectual, com uma política de formação 

continuada de professores e do coordenador pedagógico, visando o 

aperfeiçoamento da formação em serviço do professor (JEIF), afim de se criar 

maiores condições de aprendizagem e, por consequência, melhorar os índices das 

avaliações externas.  

Observamos os reflexos dos investimentos, e em contrapartida do controle 

público, quando percebemos que o período em que os coordenadores pedagógicos 
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começaram a participar de um programa sistemático de formação continuada, 

coincide com o aperfeiçoamento dos registros dos livros de ata de JEIF, 

apresentando atas mais detalhadas e consistentes, evidenciando as atividades 

planejadas e a sequência intencional de um trabalho de orientação. Porém, como 

apontamos, com maiores investimentos na formação docente, a gestão da 

Secretaria Municipal de Educação passou a cobrar sistematicamente as escolas, por 

melhorias nos resultados do processo de desenvolvimento da aprendizagem. 

Os trabalhos de Fornazari (2009), Krawczyk (2008) e Afonso (2009) tecem 

duras críticas à intervenção e controle estatal sobre o ensino, porém, consideramos 

que as mudanças orientadas nem sempre podem ser consideradas prejudiciais, 

quando elas se apresentam sob um caráter de adequação às demandas.  

Durante o período apurado pela pesquisa, aconteceram diversas alterações 

na condução da educação, produto do desenvolvimento de políticas públicas, que 

por sua vez interferiram de forma direta na condução do processo de formação 

continuada do professor, elas se apresentavam com o objetivo de identificar as reais 

condições da aprendizagem nas escolas municipais, procurar soluções para os 

problemas que já haviam sido diagnosticados e até mesmo para corrigir equívocos 

advindos da má interpretação de teorias pedagógicas vigentes na rede.  

Quando levantamos o histórico sobre as políticas públicas em educação 

desde o ano de 2005, observamos que a gestão municipal havia diagnosticado uma 

quantidade relativamente grande de alunos que chegavam aos anos finais do Ensino 

Fundamental apresentando defasagens no aprendizado, condições precárias de 

leitura e escrita (analfabetismo funcional) e casos de alunos que passaram por toda 

a vida escolar e não conseguiram se alfabetizar, em razão disso, foi baixada a 

Portaria nº 6.328 de 26 de setembro de 2005, que instituiu o Programa Ler e 

Escrever.  

As citadas defasagens dos alunos matriculados na rede municipal de ensino 

haviam sido diagnosticadas se utilizando de um critério federal de avaliação, a Prova 

Brasil/SAEB, que avalia todo o sistema de ensino. Embora esta avaliação 

apresentasse condições de se levantar um diagnóstico a respeito da situação de 

aprendizagem em uma determinada escola, a gestão municipal entendeu a 

necessidade de um processo de avaliação local, que diagnosticasse o 

desenvolvimento educacional não só do sistema e das unidades, mas também dos 

alunos pertencentes a sua rede de ensino, em razão disso criou a Prova São Paulo.  
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Com um instrumento local de avaliação, a gestão pôde diagnosticar as 

escolas e os alunos que apresentavam defasagens, relacioná-las ao seu contexto e 

propor uma intervenção mais direta na formação profissional, com vistas ao 

desenvolvimento do aprendizado dos educandos pertencentes a seu sistema de 

ensino.  

As unidades pesquisadas neste trabalho podem ser apontadas como exemplo 

de que em certo modo, a intervenção pública, por meio de investimentos 

direcionados a formação dos profissionais de educação, pode ser considerado um 

dos pontos responsáveis pela melhora nos resultados da aprendizagem dos alunos. 

Quando retornamos ao ano de 2009, diante de resultados pouco satisfatórios 

diagnosticados pela Prova São Paulo, aplicada no ano anterior as escolas 

pesquisadas passaram a ser monitoradas pela Diretoria de Orientação Técnica-

pedagógica, o DOT, estando alguns dos professores e o coordenador pedagógico 

contemplados por uma formação que se estenderia por todo aquele ano, formação 

esta direcionada à problemática do déficit de aprendizagem dos alunos matriculados 

em suas unidades de ensino, cabendo ao coordenador pedagógico, o papel de 

multiplicador das práticas apreendidas, durante os momentos de formação. 

Diante dos melhores resultados das escolas diagnosticado através da Prova 

Brasil e IDEB 2009 e confirmado pelos resultados da Prova São Paulo 2009, em 

relação ao biênio anterior, consideramos que estas intervenções podem ter auxiliado 

para a melhora do rendimento dos alunos nas unidades de ensino, apontando que, 

por vezes, quando de forma intencional, as intervenções públicas podem apresentar 

resultados satisfatórios para o desenvolvimento da educação. 

Os investimentos na formação continuada do profissional de educação, 

quando bem direcionados podem trazer resultados satisfatórios, porém não 

conseguimos apontar se esses resultados são permanentes ou apenas imediatos? 

Esse questionamento se deve ao fato de existir nas escolas a dificuldade se criar 

uma cultura escolar. 

Entendemos por cultura escolar um ambiente em que algumas das práticas já 

estejam enraizadas no cotidiano da escola, sem necessitar de grandes debates para 

sua prática, cito por exemplo, algumas atividades corriqueiras, como festas 

homenagens, avaliações periódicas, entre outras. Consideramos que a falta dessa 

cultura possa interferir no desenvolvimento educacional nas unidades. Esse 

fenômeno ocorre, entre outros, devido as constantes mudanças nas equipes técnica 
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e pedagógica a cada início de ano letivo, produto da politica dos concursos de 

remoção em periodicidade anual.  

Nas unidades pesquisadas, verificamos um fluxo muito intenso de professores 

durante o período apurado, consideramos que as constantes mudanças no quadro 

de funcionários das escolas interferiram no desenvolvimento educacional, pois a 

cada grande mudança na equipe, conferíamos uma ruptura tanto no cotidiano 

escolar, como no trabalho de formação continuada. Quando da ocorrência deste 

fenômeno, caberia aos coordenadores pedagógicos, mesmo com suas verificadas 

dificuldades, conhecer os novos membros e inteirá-los da realidade vivenciada nas 

unidades antes de iniciar um trabalho intensivo de formação.  

Quando as mudanças ocorrem na gestão escolar, a ruptura verificada é ainda 

maior. Os registros apontaram que a atuação do coordenador novato é ainda mais 

desafiadora, pois este, além de ter que se inteirar da realidade da comunidade local, 

deve reconhecer os saberes docentes, para poder atuar a partir dos saberes durante 

o momento de formação continuada, dessa maneira, consideramos que leva algum 

tempo para fazer com que o trabalho de formação possa se desenvolver de forma 

satisfatória. 

Ainda questionando se os resultados um pouco mais satisfatórios em 2009 

foram passageiros ou serão permanentes, apontamos uma problemática observada 

e que, talvez uma pesquisa mais apurada a respeito do tema poderá ser mais 

esclarecedora. As escolas da Rede Municipal de Educação da cidade de São Paulo, 

estavam muito mais centradas na comunidade escolar e nos alunos, propriamente 

ditos e menos no processo de ensino e aprendizagem, confirmando o conceito de 

Nóvoa (2007). 

Observamos que durante o período apurado, as escolas adotavam uma série 

de demandas sociais que originalmente não lhes dizia respeito, como por exemplo: a 

organização da escola para a entrega do Programa Leve Leite, destinação de 

funcionários para a entrega do uniforme escolar e material escolar, entre outras. 

Além disso, em diversas atas observamos discussões inócuas que não 

aprofundavam questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. Temas 

secundários insistentemente abordados como prioridades, por exemplo, casos 

individuais de indisciplina e não cumprimento das tarefas escolares, tratados sem o 

devido aprofundamento quanto às causas e/ou intervenções necessárias em relação 

ao fato citado. 
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Um sistema de ensino que pretende ser de qualidade deve utilizar dos seus 

meios para oferecer tal qualidade, eliminando da escola, responsabilidades que não 

estão voltadas ao ensino e aprendizagem. As equipes escolares, por sua vez, 

devem se utilizar dos espaços e do tempo que lhe compete à formação em serviço 

para pesquisa, analise reflexão, ação e avaliação da atuação dos profissionais no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Acreditamos que quando a escola pública conseguir retomar o foco de 

atenção para a sua responsabilidade primaz – o ensino e a aprendizagem, talvez a 

formação em serviço, conseguirá ser capaz de fazer com que os professores se 

apropriem e relacionem os conceitos teóricos com a realidade na qual estão 

inseridos e reproduzam em sala de aula os fundamentos da pedagogia moderna. 

Quanto aos gestores públicos, cabe a eles pensar em políticas públicas que 

privilegie o espaço escolar como um ambiente exclusivamente voltado para a 

aprendizagem, e sigam investindo no aperfeiçoamento do profissional de educação. 

Finalizamos reafirmando a ideia de que este trabalho não tem a pretensão de 

constituir-se em resposta para as questões relativas à formação em serviço do 

docente e o desenvolvimento da educação básica. Como toda a pesquisa, esta 

apresenta suas limitações. Portanto, esperamos que ela seja mobilizadora de novas 

pesquisas e novos conhecimentos a respeito dos temas aqui abordados. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Atribuições do coordenador pedagógico de acordo com o Decreto Municipal nº 

33.991 de 24 de fevereiro de 1994 e com o Edital do último concurso para o 

referido cargo (2009) 

 

Decreto nº 33.991, de 24 de fevereiro de 1994. 

Dispõe sobre o regimento comum das escolas municipais, e dá outras providências. 

[...] 

Art. 35 - A função do Coordenador Pedagógico deve ser entendida como o processo 

integrador e articulador das ações pedagógicas e didáticas desenvolvidas na escola, 

de acordo com as diretrizes da Política Educacional da Secretaria Municipal de 

Educação e respeitada a legislação em vigor. 

Parágrafo Único - A Coordenação Pedagógica é exercida pelo Coordenador 

Pedagógico, de provimento por concurso de acordo com a legislação em vigor, e na 

seguinte conformidade: 

[...] 

Art. 36 - São atribuições de Coordenador Pedagógico: 

I - Participar e assessorar o processo de elaboração do Plano Escolar; 

II - Participar da execução do Plano Escolar, juntamente com a Equipe Escolar e o 

Conselho de Escola: 

a) Coordenando e avaliando as propostas pedagógicas da Escola, consideradas as 

modalidades de ensino e turnos em funcionamento na Unidade Escolar; 

b) Participando da definição de propostas de articulação das diferentes áreas do 

conhecimento, visando construções do conhecimento; 

c) Garantindo a continuidade do processo de construção do conhecimento; 

d) Estimulando, articulando e avaliando os projetos da Escola; 

e) Organizando, com o Diretor e a Equipe Escolar, as reuniões pedagógicas; 

f) Acompanhando e avaliando junto com a equipe docente o processo continuo de 

avaliação, nas diferentes atividades e componentes curriculares; 
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III - Identificar, junto com a Equipe Escolar, casos de educandos que apresentem 

necessidades de atendimento diferenciado, orientando decisões que proporcionem 

encaminhamentos adequados; 

IV - Participar, juntamente com a Equipe Escolar e o Conselho de Escola, da 

proposição, definição e elaboração de propostas para o processo de formação 

permanente, assumindo os encaminhamentos de sua competência; 

V - Garantir os registros do processo pedagógico. 

 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

Do Coordenador Pedagógico: 

I. Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico da 

Unidade Educacional, tendo em vista os desafios do cotidiano escolar, as 

modalidades e turnos em funcionamento, visando à melhoria da qualidade da 

educação, em consonância com as diretrizes educacionais do município;  

II. Elaborar o plano de trabalho da Coordenação Pedagógica indicando metas, 

estratégias de formação, acompanhamento e avaliação dos impactos da formação 

continuada e cronograma de reuniões com a Equipe Docente para Gestão 

Pedagógica da U.E.;  

III. Coordenar a elaboração e implementação dos Planos de Ensino dos professores, 

garantindo a consonância com as diretrizes curriculares da SME;  

IV. Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas da 

aprendizagem dos alunos estabelecendo conexões com a elaboração do PP, Plano 

de Ensino e do Plano de trabalho da Coordenação Pedagógica; 

V. Identificar, junto com a Equipe Escolar, casos de educandos que apresentem 

dificuldades escolares e necessitem de atendimento diferenciado, orientando 

decisões que proporcionem encaminhamentos adequados, especialmente no que se 

refere a recuperação e reforço;  

VI. Planejar ações para a garantia do trabalho coletivo docente e para a promoção 

da integração dos profissionais que compõem a Equipe Técnica da Unidade 

Educacional;  

VII. Participar da elaboração de critérios de avaliação  e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas na Unidade Educacional, bem como na 

organização e remanejamento de educandos em turmas e grupos;  
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VIII. Acompanhar e avaliar junto com a equipe docente o processo contínuo de 

avaliação, nas diferentes atividades e componentes curriculares, bem como garantir 

os registros do processo pedagógico; IX. Analisar os dados obtidos referentes às 

dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem, expressos nas avaliações 

internas e externas da U.E. garantindo a implementação de ações voltadas para sua 

superação;  

X. Organizar e sistematizar a comunicação de informações sobre o trabalho 

pedagógico junto aos responsáveis dos alunos; XI. Garantir a implementação e 

avaliação dos Programas  e Projetos que assegurem a implementação da Educação 

Inclusiva e da Educação de Jovens e Adultos;  

XII. Desenvolver estudos e pesquisas que permitam ressignificar e atualizar as 

práticas pedagógicas em busca de adequá-las a necessidades de aprendizagens 

dos alunos; 

XIII. Possibilitar acesso e conhecimento de diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis, garantindo a instrumentalização dos educadores quanto à 

organização e uso dos mesmos;  

XIV. Participar na elaboração, articulação e implementação de ações integrando a 

Unidade Educacional à comunidade e às organizações sociais voltadas para as 

práticas educacionais;  

XV. Promover a implementação dos Programas e Projetos da SME por meio da 

formação dos professores da Unidade Educacional, bem como do acompanhamento 

da aprendizagem dos alunos (avanços, dificuldades, necessidades específicas, etc.);   

XVI. Participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à destinação 

de recursos financeiros, materiais e humanos da U.E.;  

XVII. Promover o estabelecimento de relações que favoreçam a significação do 

papel docente, do discente, da instituição educativa e da família, respeitando a 

autoria, a autonomia e a diversidade dos envolvidos;  

XVIII. Participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, promovendo estudos de caso e 

estabelecendo junto com os professores critérios de encaminhamentos de alunos 

com dificuldades de aprendizagem. 

Disponível em : http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/supervisao/Anonimo/EDITAL_acesso_ 

pub_240709.pdf acesso em 29 de novembro de 2012. 
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Anexo B  

Lei nº 11.229 de 26 de junho de 1992 

Titulo IV 

Das Jornadas de Trabalho 

Capítulo I 

Modalidades 

Art. 54 – Os profissionais de Ensino Municipal ficam sujeitos a uma das seguintes 

jornadas de trabalho: 

I – Jornada de Tempo Parcial – JTP, correspondente à prestação de 20 (vinte) horas 

semanais, [...]  

[...]  

II – Jornada de Tempo Integral – JTI, correspondente à prestação de 30 (trinta) 

horas semanais, das quais 2/3 com atividade docente e 1/3 com atividades extra-

classe [...]. 

[...]  

Capítulo II 

Jornada de Tempo Parcial – JTP 

Art 55 – A Jornada de Tempo Parcial – JTP equivale a 100 (cem) horas mensais. 

[...] 

Art. 57 – Os profissionais do ensino docentes efetivos, e em regência de classe ou 

aula submetidos à Jornada de Tempo Parcial – JTP, farão jus ao pagamento 

adicional de, no mínimo 10 (dez) e no máximo, 20 (vinte) horas-atividade mensais, 

correspondentes a 10% (dez por cento) da carga horária semanal. 

§ 1º - Entende-se por horas atividade o numero de horas prestadas além da jornada 

de trabalho em: 

I – Trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive grupos de formação permanente  e 

reuniões pedagógicas. 

[...]  

Capitulo III 

Jornada de Tempo Integral – JTI 

Art 59 – A Jornada de Tempo Integral – JTI, equivale a 150 (cento e cinquenta) 

horas mensais assim constituídas: 

I – 100 (cem) horas mensais 

II – 50 (cinquenta) horas adicionais mensais 
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[...]  

Art 63 – As horas adicionais constituem o tempo remunerado de que dispõe o 

profissional do ensino docente para desenvolvimento de atividades extra-classe, 

dentre outras: 

I – Trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive grupos de formação permanente  e 

reuniões pedagógicas. (SÃO PAULO, 1992, p. ?) 
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Anexo C  

Lei Municipal nº 11 434 de 12 de novembro de 1993 

 
JORNADAS DE TRABALHO 

 

Art. 33 - Os Profissionais de Educação ficam sujeitos a uma das seguintes 

jornadas básicas de trabalhos: 

I - Jornada Básica do Professor, [...] 

 [...] 

Art. 34 - Os Profissionais de Educação, referidos no inciso I do artigo 

anterior, poderão, nas condições previstas nesta lei, ingressar nas 

seguintes Jornadas Especiais de Trabalho: 

I - Jornada Especial Ampliada;[JEA] 

II - Jornada Especial Integral;[JEI] 

[...] 

IV - Jornada Especial de Hora-Aula Excedente - JEX; e 

V - Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente - TEX. 

Art. 35 - A Jornada Básica do Professor corresponde a 18 (dezoito) horas-

aula e 2 (duas) horas atividade semanais, perfazendo 120 (cento e vinte) 

horas-aula mensais. 

[...] 

Art. 36 - A Jornada Especial Ampliada corresponde a 25 (vinte e cinco) 

horas-aula e 5 (cinco) horas atividade semanais, perfazendo 180 (cento e 

oitenta) horas-aula mensais. 

Art. 37 - A Jornada Especial Integral, corresponde a 25 (vinte e cinco) 

horas-aula e 15 (quinze) horas adicionais semanais, perfazendo 240 

(duzentos e quarenta) horas-aula mensais. 

[...] 

Art. 40 - Compreende-se por horas-atividade o tempo de que dispõe o 

Profissional de Educação para o desenvolvimento de atividades extra-

classe, dentre outras: 

I - reuniões pedagógicas; 

II - preparação de aulas, pesquisas e seleção de material pedagógico e 

correção de avaliações. 
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[...] 

§ 2º - O tempo destinado às horas-atividade será cumprido: 

a) na Jornada Básica de Professor Titular: 1 (uma) hora semanal na 

própria escola e 1 (uma) semanal em local livre; 

[...]; 

c) na Jornada Especial Ampliada: 3 (três) horas semanais na própria 

escola e 2 (duas), horas semanais em local livre. 

Art. 41 - As horas-aula adicionais constituem o tempo remunerado de que 

dispõe o profissional de Educação em Jornada Especial Integral, para 

desenvolver atividades extra-classe, dentre outras: 

I - trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive o de formação 

permanente 99e reuniões pedagógicas; 

II - preparação de aulas, pesquisas e seleção de material pedagógico e 

correção de avaliações; 

III - atividades com a comunidade, e pais de alunos, exceto as de reforço, 

de recuperação e de reposição de aulas. 

Parágrafo Único - O tempo destinado às horas-adicionais será cumprido: 

a) 11 (onze) horas-aula semanais na própria escola; 

b) 4 (quatro) horas-aula semanais em local de livre escolha. 

Art. 42 - A Jornada Especial de Hora -Aula Excedente - JEX, corresponde 

às horas-aula prestadas, além daquelas fixadas para a Jornada Básica do 

Professor ou para a Jornada Especial Ampliada, na realização das 

seguintes atividades priorizadas: 

I - aulas regulares, livres ou em substituição; 

II - aulas de reposição. 

Parágrafo Único - Na Jornada Especial de Hora-Aula Excedente - JEX, as 

respectivas horas atividade deverão ser proporcionais ao número de 

horas-aula dadas, observada a razão estabelecida para a Jornada Básica 

ou para Jornada Especial Ampliada, [...]. 

Art. 43 - A Jornada Especial de Hora-Trabalho Excedente - TEX, 

corresponde às horas prestadas, além daquelas fixadas para a Jornada 

Básica do Professor ou para a Jornada Especial Ampliada, na realização 

                                                             
99 Grifo nosso 



197 

 

de projetos pedagógicos, na forma a ser estabelecida no regulamento 

especifico. 

Parágrafo Único - Dentre outras condições, o regulamento deverá prever 

obrigatoriamente: 

a) modalidade de projetos pedagógicos, autorizados pelo respectivo 

Supervisor Escolar, a serem desenvolvidos pelas Unidades Escolares; 

b) avaliação e forma de acompanhamento dos projetos; e 

c) prioridade de desenvolvimento de projetos. 
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Anexo D 

 

Lei Municipal nº 14.660 de 26 de dezembro de 2007 

 

Das Jornadas de Trabalho  

 

Art. 12. As Jornadas de Trabalho dos integrantes da carreira do 

Magistério Municipal passam a ser as seguintes:  

I - Professor de Educação Infantil: Jornada Básica de 30 (trinta) horas de 

trabalho semanais;  

II - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Professor de 

Ensino Fundamental II e Médio: Jornada Básica do Docente, 

correspondendo 30 (trinta) horas aula de trabalho semanais;[JBD]  

[...]  

§ 1º. A Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais, de que 

trata o inciso I deste artigo, será cumprida exclusivamente nos Centros de 

Educação Infantil100.  

[...]  

Art. 13. Observadas as condições previstas nesta lei, os docentes titulares 

de cargos de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e 

Professor de Ensino Fundamental II e Médio, poderão ingressar nas 

seguintes Jornadas Especiais de Trabalho:  

I - Jornada Especial Integral de Formação101;[JEIF]  

II - Jornada Especial de Trabalho Excedente; [TEX] 

III - Jornada Especial de Horas Aula Excedentes; [JEX] 

[...]  

§ 4º. As horas atividade que compõem a Jornada Básica de 30 (trinta) 

horas de trabalho semanais do Professor de Educação Infantil destinam-

se ao desenvolvimento de atividades educacionais, trabalho coletivo com 

a equipe escolar, de formação permanente e reuniões pedagógicas.  

                                                             
100 A partir do ano de 2002, as creches passaram a ser responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e 
passaram a ser denominadas CEIs, ou Centros de Educação Infantil. 
101 Grifo nosso. 
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Art. 16. Compreende-se por hora atividade o tempo de que dispõe o 

docente para o desenvolvimento de atividades extra classe, dentre outras:  

I - reuniões pedagógicas;  

II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico e 

correção de avaliações.  

[...] 

§ 2º. Das 5 (cinco) horas atividade que compõem a Jornada Básica do 

Docente,[JBD] 3 (três) serão obrigatoriamente cumpridas na escola e 2 

(duas) em local de livre escolha.  

Art. 17. Compreende-se por horas adicionais o período de tempo de que 

dispõe o docente em Jornada Especial Integral de Formação para o 

desenvolvimento de atividades extra classe, dentre outras:  

I - trabalho coletivo com a equipe escolar, inclusive o de formação 

permanente102 e reuniões pedagógicas;  

II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico, 

correção de avaliações;  

III - atividades com a comunidade e pais de alunos, exceto as de reforço, 

recuperação de alunos e reposição de aulas.  

Parágrafo único. O tempo destinado às horas adicionais será cumprido:  

a) 11 (onze) horas aula semanais obrigatoriamente na escola;  

b) 4 (quatro) horas aula semanais em local de livre escolha.  

[...] 

Dos Direitos e Vantagens 

 

Art. 53. Além dos previstos em outras normas estatutárias, constituem 

direitos dos Profissionais de Educação:  

I - ter acesso a informações educacionais, bibliografia, material didático e 

outros instrumentos, bem como contar com assessoria pedagógica, que 

auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a 

ampliação de seus conhecimentos;  

                                                             
102 Grifo nosso. 
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II - ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de graduação, 

pós-graduação, atualização e especialização profissional, na forma 

estabelecida em regulamento;  

 

Das Disposições Finais 

[...]  

Art. 100. A valorização dos Profissionais de Educação, a que se refere o 

art. 40 desta lei, será assegurada mediante:  

I - formação permanente e sistemática 
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Anexo E 

Portaria nº 1.566 de 18 de março de 2008. Dispõe sobre Projetos Especiais de 

Ação - PEAs e dá outras providências 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e, 

CONSIDERANDO: 

[...]  

- o estabelecido na Lei Municipal nº 14.660/07, em especial no § 2º do artigo 13 e 

artigos 16, 17 e 18;  

- a política de formação de educadores em face das diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação;  

- a necessidade da utilização dos resultados obtidos na Prova São Paulo, como 

parâmetro para definição das estratégias e ações pedagógicas visando ao constante 

aprimoramento da qualidade de ensino;  

- a implantação dos Programas "Ler e Escrever - prioridade na Escola Municipal" e 

"Rede em rede: a Formação Continuada na Educação Infantil", "Orientações 

Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas", "Referencial 

sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais 

especiais" e outros;  

[...] 

- a análise dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas do rendimento 

escolar dos alunos;  

[...] 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Os Projetos Especiais de Ação - PEAs são instrumentos de trabalho 

elaborados pelas Unidades Educacionais, que expressam as prioridades 

estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas essencialmente às necessidades dos 

educandos, definindo as ações a serem desencadeadas, as responsabilidades na 

sua execução e avaliação, visando ao aprimoramento das práticas educativas e 

conseqüente melhoria da qualidade de ensino, atendendo as seguintes 

especificidades:  

[...] 

II - no Ensino Fundamental e Médio: atender a necessidade de desenvolvimento das 

competências leitora e escritora, como responsabilidade de todas as áreas de 

conhecimento/disciplinas, visando ao alcance das metas estabelecidas pela Unidade 
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Educacional, pela elevação dos níveis de proficiência detectados na Prova São 

Paulo, bem como das metas definidas pela Secretaria Municipal de Educação, 

expressas nos Programas "Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal" e 

"Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas".  

Artigo 2º - Configuram-se modalidades de PEA as ações de formação voltadas para:  

I - a tematização das práticas desenvolvidas nos diferentes espaços educativos;  

II - a articulação das diferentes atividades e/ou projetos/programas que integram o 

Projeto Pedagógico;  

III - a implementação dos Projetos e Programas específicos da Secretaria Municipal 

de Educação, dentre outros: Programas "Ler e Escrever - prioridade na Escola 

Municipal", "Rede em rede: a Formação Continuada na Educação Infantil" 

,"Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas" 

e "Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais";  

IV - a implementação de projetos específicos para superação das defasagens de 

aprendizagem detectadas na Prova São Paulo e em outras avaliações realizadas 

pela Unidade Educacional.  

§ 1º - Os Projetos Especiais de Ação- PEAs destinados à formação dos profissionais 

de Educação deverão ser desenvolvidos em horário coletivo.  

§ 2º - Os Projetos e Programas que compõem a Política Educacional da SME, em 

especial, os Programas "Ler e Escrever - prioridade na Escola Municipal", "Rede em 

rede: a Formação Continuada na Educação Infantil", "Orientações Curriculares: 

Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas", "Referencial sobre 

avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais", 

Projeto de Reorganização da EJA e a avaliação do aproveitamento escolar pela 

Prova São Paulo, bem como as ações pedagógicas e/ou institucionais que envolvem 

diretamente os educandos, devem articular-se com o Projeto Pedagógico, sendo 

objeto de acompanhamento e avaliação dos Profissionais de Educação nos horários 

coletivos de formação.  

§ 3º - Os Programas, Projetos e Ações mencionados no parágrafo anterior deverão 

integrar os PEAs existentes na Unidade Educacional, ampliando-os e tornando-os 

mais abrangentes, configurando-se, preferencialmente, em um único PEA. (SÃO 

PAULO, 2008a, p. 18)  
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Anexo F 

Descrição da escala de desempenho no SAEB/ Prova Brasil em Língua Portuguesa: 
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Descrição dos níveis da escala de desempenho em Matemática. 
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Anexo G 

Distribuição por níveis de proficiência em Leitura (Língua Portuguesa) 

Série histórica sobre o desempenho da turma da 8ª Série do Ensino 

Fundamental  

 

 

    

    

 

Disciplina 

 

 

Níveis 2007 2008 2009 2010 2011 

Leitura 

Avançado 0.00 % 0.00 % 1.37 % 0.00 % 1.56 % 

Adequado 14.81 % 0.00 % 5.48 % 7.19 % 12.50 % 

Básico 67.20 % 32.26 % 58.22 % 44.60 % 55.47 % 

Abaixo do Básico 17.99 % 67.74 % 34.93 % 48.20 % 30.47 % 
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Anexo H 

Resultados individuais dos alunos avaliados pela Prova São Paulo. 

 

OBS: Tabela meramente ilustrativa, em razão disso, os nomes dos educandos foram 

omitidos para preservar a identidade dos mesmos  



214 

 

Anexo I 

Gráfico comparativo entre o desempenho da unidade, da Diretoria de Ensino a 

qual pertence a escola e da média de proficiência das escolas municipais de 

São Paulo em Leitura (Lingua Portuguesa) para a 8ª série do Ensino 

Fundamental. 
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Anexo J 

Gráfico comparativo entre o desempenho da unidade, da Diretoria de Ensino a qual 

pertence a escola e da média geral de proficiência das escolas municipais de São 

Paulo, para o 3º ano do Ensino Fundamental. 
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Anexo K 
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Anexo L 

Quadro dos profissionais da educação (QPE) – Referência salarial para o ano 

de 2012. 

 

  



218 

 

Anexo M 

 

 

 


