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Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através do programa 
“São Paulo Faz Escola” enviou às escolas materiais com características de apostilas 
“O Jornal do Aluno” e o “Caderno do Professor”. Os professores do Ensino Médio e 
do segundo segmento do Ensino Fundamental foram “capacitados” através de 
videoconferências para utilização desse material. No início de 2009, professores e 
alunos receberam os respectivos materiais: “Cadernos do Professor” e “Cadernos 
do Aluno”. Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar e compreender 
como os professores estão fazendo a gestão deste currículo proposto e quais as 
implicações dessa política no processo de desenvolvimento profissional do professor 
e na constituição de uma profissionalidade docente. Nesse sentido, o 
desenvolvimento profissional é compreendido como um processo complexo que 
“não é isolado do restante da vida” e envolve o professor como uma totalidade 
humana permeada de sentimentos, desejos, utopias, saberes, valores e 
condicionamentos sociais e políticos (FIORENTINI e CASTRO, 2003, p. 124). 
Imbricado no sentido de desenvolvimento profissional, na compreensão de 
profissionalidade docente, os professores são protagonistas de sua própria prática, 
capazes de atuarem, refletirem e agirem dentro de suas possibilidades e dos 
contextos diversos em que estão imersos. Em uma comunidade de prática, o 
professor, no exercício diário da docência, é visto como detentor de saberes e 
competências que lhes são específicos e que foram desenvolvidos a partir da 
complexidade de suas práticas. Cabe destacar que os sujeitos desta pesquisa são 
professores que lecionam Matemática na rede estadual paulista de educação da 
Região de Campinas e que utilizam o material citado. O material de análise no 
presente trabalho foi obtido mediante aplicação de questionários a professores de 
Matemática da região de Campinas.  
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         Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP) passou 
a confeccionar um material curricular padronizado. Uma equipe de especialistas 
produziu o material curricular de 5ª a 8ª série do ensino fundamental e do ensino 
médio que foi denominado de "Proposta Curricular do Estado de São Paulo" e 
através do programa "São Paulo Faz Escola", enviou materiais com características 
de apostilas às escolas: "O Jornal do Aluno" e o "Caderno do Professor". No início 
de 2009, professores e alunos receberam, para cada disciplina do currículo, os 
respectivos materiais: "Cadernos do Professor" e "Cadernos do Aluno". Segundo a 
SEESP[1], esses materiais, padronizados, fazem com que os professores tenham 
um conteúdo fixo a ser aplicado a cada bimestre.  

Introdução 

        Neste contexto, o presente trabalho pretende analisar e compreender: como 
os professores estão fazendo a gestão deste currículo proposto e quais as 



implicações dessa política no processo de desenvolvimento profissional e na 
constituição de sua profissionalidade docente.  

         Os sujeitos desta pesquisa são professores que lecionam matemática na rede 
estadual paulista de educação e que utilizam o material citado. Embora, em nossa 
pesquisa, pretendêssemos entrevistar 4 professores e observar as aulas de dois 
deles, neste texto, apresentaremos apenas a análise das informações obtidas por 
meio de um questionário respondido por 26 professores de matemática da rede 
estadual que atuam na região de Campinas.   

         Este texto está estruturado em torno de três aspectos que correspondem aos 
três eixos de análise das informações levantadas a partir dos questionários. Estes 
eixos são: (1) Caracterização geral dos professores investigados e da nova 
Proposta Curricular "São Paulo Faz Escola"; (2) Como esses professores fazem a 
gestão do currículo prescrito?; (3) A política curricular da SEESP e desenvolvimento 
profissional e a constituição da profissionalidade docente. 

  1)      Os sujeitos da Pesquisa e a nova Proposta Curricular da SEESP 

            

       Outro aspecto que chama a atenção é o grande número de professores (17) 
participantes de grupos de estudos, seja na escola ou fora dela. Participação que é 
reconhecida pelos docentes como importante ao seu desenvolvimento profissional, 
como mostraremos mais adiante, embora, na maioria dos casos, a SEESP não 
reconheça essa modalidade de formação continuada. Destacamos, ainda, que, dos 
26 professores consultados, 16 possuem pós-graduação ou estão em curso.   

Os 26 professores de matemática que responderam ao questionário sobre a 
proposta curricular "São Paulo Faz Escola" lecionam em escolas estaduais da região 
de Campinas, em diferentes níveis de ensino (Fundamental, Médio e EJA). A 
maioria (88,5%) são professores experientes, isto é, possuem de 4 a 29 anos de 
magistério. Mas, apesar de experientes, 8 docentes ainda são temporários. Os 
demais (18) são efetivos. Em relação à carga horária de trabalho, chama a atenção 
que quase a metade (46%) possui uma jornada de trabalho, na escola, igual ou 
superior a 41 horas semanais. Sendo que 7 professores lecionam até 30 horas 
semanais, enquanto que outros 7 professores lecionam de 31 a 40 horas semanais, 
e, 12 professores lecionam de 41 a 58 horas semanais.  

       Em relação à Proposta Curricular "São Paulo faz Escola, que foi implementada 
em toda a rede em 2008, os professores reclamaram que não participaram de sua 
construção e nem mesmo foram consultados ou ouvidos a respeito. Embora a 
SEESP afirme ter aberto uma consulta on-line, junto aos professores, na prática 
isso não ocorreu, conforme depoimentos dos professores investigados. De fato, 
apenas uma professora, dentre os 26 investigados, declarou ter ouvido falar desta 
consulta aos professores e, mesmo assim, não conseguiu efetivar sua participação: 
"Fiquei sabendo da consulta (...). Mas, tinha que articular toda escola e não foi 
possível. Tentei participar isoladamente, mas não encontrei espaço para isso

      Outra professora investigada relatou que "

" 
(Profa. E). 

Quando a proposta em 2008 foi 
implantada, já estava tudo pronto. Se em algum momento teve um 
questionamento para os professores, não fiquei sabendo" 

      A professora C chamou nossa atenção por ter declarado enfaticamente não 
concordar com a proposta, "

(Profa. F). 

uma vez que foi imposta e não proposta".  



      A exclusão da participação dos professores que atuam no chão das escolas na 
construção da nova proposta pode ser inferida a partir da seguinte nota de 
divulgação[2] da SEESP: de que uma equipe de especialistas e técnicos avaliou o 
material preexistente e produziu o material curricular de 5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental e para o Ensino Médio. O intuito da SEESP, com essa política de 
produção de material padronizado  para toda a rede, é de premiar com bônus os 
professores que obtiverem melhoria de desempenho de seus alunos nas 
competências e conhecimentos veiculados por esses materiais, induz a uma prática 
homogeneizadora em todas as escolas. Ou seja, praticamente obriga a todos os 
professores aplicarem esses materiais, independente da realidade de cada escola e 
de cada sala de aula. Isso garante, segundo a SEESP, que os professores tenham 
um conteúdo fixo a ser aplicado, a cada bimestre. E, caso o professor falte, o 
substituto saberá que matéria aplicar, evitando perdas de conteúdo por parte dos 
alunos.  

2)      Como os professores investigados fazem a gestão do currículo 
prescrito? 

            Em um dos itens do questionário[3], sondamos a autonomia ou liberdade 
do professor na gestão do currículo oficial, prescrito pela SEESP através do 
"Caderno do Aluno".

Com a política de bônus, ficou complicado ter liberdade. (...) há uma 
cobrança muito grande dos gestores para que cumpramos o que está 
proposto. (...) As coordenadoras, por serem cobradas também, 
limitam-se a perguntar em que parte do caderno estamos, até onde 
conseguimos chegar. Isto é frustrante! (Profa. E) 

 Os professores, em suas respostas, destacaram a cobrança 
dos gestores da escola e da SEESP para que cumpram a proposta: 

Acho que não tenho liberdade, porque os coordenadores meio que 
"fiscalizam" suas aulas. Se você trabalha sistema de numeração maia 
e quer levar as crianças para ver exemplos no computador, eles 
questionam sempre para saber se compensa. (Profa. C) 

Devemos seguir a proposta, conforme orientação da SEESP, pois as 
avaliações externas serão feiras a partir da proposta (Prof. P) 

A coordenação fechou somente no material da SEESP porque o 
SARESP é o objetivo da instituição. (Prof. V) 

        Observamos também, entre as falas dos professores, a questão do bônus e 
das avaliações externas. Dessa maneira, entre outras iniciativas da SEESP, é 
preciso ressaltar que neste período de implementação da proposta curricular foi 
oferecido aos servidores da secretaria um bônus financeiro referente à melhora do 
aprendizado dos alunos. Sendo que este bônus será aferido pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) que considera o 
desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) e o fluxo escolar em cada nível de ensino das escolas. 
Desta maneira, os funcionários das escolas receberão o bônus de acordo com o 
desempenho dos alunos.  

        Em relação ao currículo proposto pela SEESP, destacamos a perspectiva de 
Gimeno Sacristán (2000) acerca das diferentes fases do desenvolvimento do 
currículo escolar que pode ser visto como prescrito ou oficial, como modelado pelos 
professores, como realizado, como aprendido - onde podemos situar também o 



currículo oculto - e o avaliado. No contexto da presente pesquisa, destacamos as 
seguintes fases: 

Currículo Prescrito - esta fase é aquela mais próxima das políticas 
curriculares, pois apresenta parâmetros a partir dos quais o currículo 
deve ser elaborado, proposto, realizado e avaliado pelos professores. 
Essa concretização pode ser feita, de um lado, mediante apostilas 
elaboradas por especialistas contratados ou pela iniciativa privada 
como é o caso dos livros didáticos e, de outro, pelos processos de 
avaliação internacional, nacional ou estadual.  

Currículo Realizado

         As respostas obtidas dos professores investigados nos levam a caracterizar a 
proposta curricular "São Paulo faz Escola", materializada em forma de "cadernos 
dos alunos", como um 

 - sabemos que há um distanciamento entre o 
currículo proposto e o realizado. Uma vez que é no âmbito de 
práticas subjetivas e a partir de circunstâncias diversas que se 
desenvolvem os currículos propostos, podendo ganhar contornos 
próximos ou mais distantes daquele originalmente prescrito. Ou seja, 
entre o currículo prescrito e o realizado há o currículo moldado pelos 
professores e que acontece a partir da interpretação e 
construção/adaptação própria de cada professor.  

currículo prescrito, conforme Gimeno Sacristán. Ou seja, 
fazem parte deste currículo prescrito

       Em estudos recentes, com professores e gestores de escolas dos Estados 
Unidos e Canadá, acerca dos resultados das reformas educacionais que prezam 
pela padronização, Hargreaves e Fink (2007) apontam, entre outros aspectos, que 
o currículo foi estreitado e que a criatividade foi destruída na sala de aula. Já no 
contexto da presente pesquisa, indícios desta situação evidenciam-se na fala da 
Profa. E que destaca, ao ser questionada sobre sua autonomia na gestão do 
currículo proposta pela SEESP, "

, os materiais didáticos elaborados por 
especialistas da SEESP e a avaliação estadual, o SARESP. No entanto, veremos que 
os professores consultados não executam literalmente a proposta curricular 
prescrita. Na dimensão do currículo realizado, muitos professores tentam re-
significar o currículo prescrito a partir das necessidades dos contextos em que 
atuam. 

Muitas vezes, sabemos que aquele não é o melhor 
caminho, mas, por falta de apoio, realizamos o que não acreditamos, sabendo que 
não vai dar certo".

     Quando estamos ainda com "coragem", desafiamos as normas impostas e 
buscamos caminhos alternativos, criando materiais, invertendo a ordem do que foi 
proposto, priorizando certos conteúdos e abandonando outros, mas isso não é fácil 
de fazer. (Profa. E) 

 Mas, por outro lado, enquanto houver esperança e coragem, 
alguns professores resistem à essa padronização: 

       Dessa maneira, apesar do currículo proposto induzir à padronização, 
verificamos, entre os professores consultados, que apenas uma professora não 
tenta fazer adaptações ao currículo prescrito. A maioria dos professores declara a 
necessidade fazê-las em razão da heterogeneidade e da defasagem em conteúdos 
de seus alunos. Ainda que alguns professores julguem o material pertinente, 
reconhecem que não contempla a realidade do contexto escolar, como destaca o 
Prof. P: "O material tem idéias interessantes. Mas, fica difícil de aplicar porque não 
leva em consideração a realidade de cada escola, o período em que os alunos 
estudam e suas realidades".  



            Os professores consultados fazem diversas adaptações ao currículo 
prescrito. Trabalham com jogos, softwares e materiais manipulativos. E tentam 
conciliar o material prescrito com o livro didático, com jornais, com revistas e com 
sites da Web: 

As aulas são de forma geral com a utilização de materiais 
diferenciados, para apresentar novos conteúdos não se prendendo 
muito à apostila. (Prof A) 

Eu procuro primeiro fazer adaptações através de aulas motivadoras 
como, por exemplo, jogos, dobraduras, situações problemas para 
melhor compreensão do conteúdo a ser abordado e depois trabalhar 
com os cadernos. (Profa. Ed) 

No caso de alunos que não acompanham o desenvolvimento, utilizo 
outras técnicas pedagógicas, busco outros materiais como software, 
tabuada em grupos, buscando assim maior interação. (Profa. C) 

Com meus alunos do 1º Ano, estou fazendo as atividades do caderno 
e   complementando com o livro didático, enviado pelo MEC. Quando 
chegar na parte de funções, utilizarei minhas próprias atividades 
investigativas, com as quais já trabalhava antes da proposta trazer 
esta abordagem como exemplo. Utilizo softwares com meus alunos, 
apesar das dificuldades que encontro. (Profa E) 

Buscamos ajuda no livro didático além de outras fontes, jornais, 
revistas, internet etc. (Profa. R)  

            Com o compromisso de que seus alunos compreendam os conteúdos 
propostos, verificamos que os professores elaboram diversas adaptações ao 
currículo. Os condicionantes (SARESP, bônus, cobranças externa e interna), na 
maioria dos casos, tornam a proposta curricular um "norte" para os professores. No 
entanto, mais do que a mera execução do currículo prescrito, o aprendizado dos 
alunos é a finalidade dos professores consultados: "Em alguns momentos trabalho 
com materiais mais concretos do que é apresentado, assim torno minhas aulas 
mais interessantes e percebo uma assimilação melhor por parte do aluno"(Profa. 
RO). Por isso, transcendem e subvertem as indicações dos especialistas da SEESP 
que criaram a proposta curricular. 

3) A política curricular da SEESP e o desenvolvimento profissional e a 
constituição da profissionalidade docente 

            

(...) um processo complexo [de constitui-ser professor] que não é 
isolado do restante da vida e envolve o professor como uma 
totalidade humana permeada de sentimentos, desejos, utopias, 
saberes, valores e condicionamentos sociais e políticos. (FIORENTINI 
e CASTRO, 2003, p. 124)

No contexto da presente pesquisa, compreendemos o desenvolvimento 
profissional como: 

       No atual estágio dessa implementação curricular, verifica-se que os 
professores, a partir de diferentes valores, mobilizam saberes docentes e 
apresentam indícios de desenvolvimento profissional face à implementação da 
proposta curricular. Ao fazer adaptações, os professores avaliam os limites da 
proposta e refletem sobre a própria prática. Neste sentido: 

   



O professor não parece ser um fantoche que se deixa manipular pelo 
que propõe as instâncias que administram os sistemas de ensino, 
mas sim um ser dotado de esquemas de reflexão que lhe 
oportunizam tomar decisões pautadas em ações ou em estudos. 
(ROGÉRIO, 2008 p.106) 

        O Prof. A, ao ser questionado sobre as discussões da proposta curricular no 
HTPC de sua escola, aponta que "Sempre discutimos e tentamos de alguma forma 
enriquecer seus conteúdos, já que nossas experiências práticas estão muito acima 
das propostas das apostilas"

       Consideramos que a hora de trabalho pedagógico coletivo, conhecida como 
HTPC na rede estadual do estado de São Paulo, pode ser um importante espaço de 
desenvolvimento profissional, sobretudo se contar com o apoio de políticas públicas 
que apostam na capacidade dos professores promoveram transformações 
curriculares a partir da escola. Entretanto, a maioria dos professores investigados 
declara que a nova proposta curricular não é discutida nos HTPC por diversas 
razões: 

. Neste sentido, o professor dá indícios de 
desenvolvimento de sua profissionalidade docente em interação com seus pares. E 
que as experiências práticas do grupo são mais ricas que a do currículo prescrito.  

Ingressei nesta escola em Março de 2009, ou seja, atuo há um mês e 
em nenhum momento houve discussão desta nova proposta, aliás 
não há nenhuma discussão ou formação nos horários coletivos pois a 
escola ainda está sem coordenador para o período em que atuo. 
Apenas fizeram a entrega dos materiais (cadernos professor/aluno) a 
meu pedido quando cheguei à escola. (Profa. K) 

Os horários coletivos são insuficientes para discussão da proposta, 
pois normalmente existem vários assuntos de maneira geral para 
serem discutidos, é claro que se tenta discutir. (Profa. MD) 

As únicas discussões que temos é a informação de que a proposta 
deve ser cumprida rigorosamente, as adaptações podem ser feitas, 
mas não fugindo da proposta e cumprindo o prazo para término da 
mesma. (Profa. ED) 

Discutida? Não foi e nem está sendo. Os poucos comentários que 
surgem são críticas aos "caderninhos", às vezes, pouco 
fundamentadas. (Profa. L) 

        Nesse contexto, observamos que os professores, embora tenham recebido um 
novo material na escola, devendo implementá-lo em sala de aula, não constituíram 
um espaço-tempo de discussão desse material, o que poderia contribuir para o seu 
desenvolvimento profissionalmente. Ainda que os professores busquem formas para 
re-significar o currículo proposto e para desenvolverem-se profissionalmente, os 
últimos depoimentos indicam que não há, nas escolas, um ambiente favorável ao 
desenvolvimento profissional dos professores.  

        Em contrapartida, alguns professores encontram, em grupos de estudo fora 
da escola, possibilidades de se desenvolverem profissionalmente e de construírem 
uma profissionalidade interativa e deliberativa. A professora E, por exemplo, ao 
relatar que está conseguindo fazer adaptações ao currículo proposto, destaca: 
Tenho conseguido, em muitas oportunidades, devido ao apoio que recebo no grupo 
de estudos, fora da escola. Lá discuto com colegas que trabalham também no 
Estado, ou não, e decidimos juntos caminhos mais viáveis (Profa. E).        



     Fiorentini (2009, p. 250), tendo por base Pacheco (2004) e Hargreaves (2004), 
distingue pelo menos dois sentidos diferentes de profissionalidade docente: um 
perspectivado pelas políticas educacionais neoliberais marcadas pelo discurso das 
competências e pela lógica da qualificação; outro que defende a construção de uma 
profissionalidade interativa e deliberativa

      Essa distinção conceitual de profissionalidade nos permite compreender quais 
perspectivas os professores podem assumir ao fazer a gestão de um currículo 
proposto  que atende a determinadas políticas públicas.  

, que atribui aos docentes: autonomia; 
pluralidade de saberes; e capacidade de analisar e avaliar, em uma comunidade 
crítica, seu trabalho, deliberando sobre os rumos de sua prática e os valores a 
serem cultivados.  

      Podemos dizer que a SEESP espera que seus professores sejam competentes 
na aplicação do currículo proposto e, no final de cada ano letivo, seus alunos 
demonstrem crescimento no IDESP a medido pela prova SARESP. Para induzir este 
tipo de profissionalidade técnica, a SEESP instituiu um bônus, premiando aqueles 
que atingirem o índice esperado.  

      Os professores investigados, por outro lado, embora pressionados para porem 
em prática tal proposta, tentam resistir, reivindicando autonomia na gestão do 
currículo e desenvolvendo uma prática de ensinar e aprender que contribua para o 
desenvolvimento das crianças e jovens. Esses parâmetros de melhoria, entretanto, 
deveriam ser definidos, conforme Profa E, pela própria comunidade profissional, em 
grupos de estudos nos quais possam analisar, avaliar e "decidir juntos os caminhos 
mais viáveis".  

       Assumindo um sentido de profissionalidade interativa e deliberativa, os 
professores projetam-se como protagonistas de sua própria prática, assumindo-se 
capazes de atuarem, refletirem e agirem dentro de suas possibilidades e dos 
contextos diversos em que estão imersos.  

           

       Como tenho consciência da importância da educação para esses jovens, tenho 
buscado um currículo que atenda suas necessidades e não a necessidade de 
cumprir "cadernos", utilizando para resgate de conteúdos de séries anteriores e 
desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, a metodologia de trabalho com 
situações problema, desafios, leitura de temas atuais, produções escritas, leitura de 
jornal, entre outras. (Profa. K) 

Fiorentini (2005), tendo por base Fullan e Hargreaves (1997), concebe a 
profissionalidade docente como um modo de produzir e projetar o trabalho e a 
profissão e que expressa uma qualidade tendo em vista as demandas sociais e 
políticas dos alunos e o compromisso político do professor.  Neste sentido, ao 
buscar fazer adaptações no currículo prescrito, uma das professoras investigadas 
tenta projetar uma profissionalidade docente que busque atender às demandas de 
seus alunos: 

     A Profa K apresenta fortes indícios de uma profissionalidade docente 
comprometida com o desenvolvimento social e cultural de seus alunos, tendo 
"consciência da importância da educação para esses jovens

      A Profa F, ao declarar que "

".  

Não posso ficar seguindo um ritmo e um currículo 
que não tenha significado para os alunos", também nos dá indícios de uma 
profissionalidade docente não alinhada às políticas neo-liberais, mas às 
necessidades de seus alunos.  



      Contreras (2002), apoiando-se em Gimeno Sacristán e Hoyle, relaciona a 
profissionalidade "às qualidades da prática profissional dos professores em função 
do que requer o trabalho educativo".

      Esse tipo de profissionalidade docente, apontado por Contreras, podemos 
evidenciar na seguinte fala do Prof. FE: 

 Neste sentido, a profissionalidade docente 
possui, segundo este autor, as seguintes dimensões: obrigação moral que consiste 
na preocupação do bem-estar dos alunos e com a ética; compromisso com 
comunidade que perpassa a intervenção nos problemas sociais; e competência 
profissional que requer habilidades, princípios e consciência do sentido e das 
conseqüências das práticas pedagógicas. Para as duas primeiras dimensões, o autor 
considera essencial a autonomia docente.  

      Apesar de todo o sistema "conspirar" contra a liberdade do 
professor em gerir seu currículo,    tenho tido uma postura 
subversiva. Digo isso, pois tenho desenvolvido no ensino 
fundamental o mesmo conteúdo proposto pela SEESP, mas da 
maneira que acredito que seja mais significativo aos alunos. (Prof. 
FE) 

        Ainda é cedo para estabelecer conclusões, pois estamos começando agora a 
segunda fase da pesquisa campo que visa aprofundar a investigação a partir de 
realização de entrevistas semi-estruturadas e observações de aulas nas quais os 
professores utilizam o material enviado pela SEESP.  

Algumas palavras finais 

       Entretanto, já é possível perceber indícios de que os professores não são 
aplicadores acríticos das propostas curriculares que vêm da SEESP. Ao contrário, 
tentam projetar uma profissionalidade docente mediante a qual se constituem em 
sujeitos críticos de sua prática, selecionando o que consideram relevante e 
modificando ou adaptando o que não consideram pertinente à formação de seus 
alunos.   
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