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A socióloga Maria Helena Guimarães de Castro não é novata na área da educação. Sua 
trajetória profissional, desde que atuava como professora de ciências sociais na Universidade 
de Campinas (Unicamp), na década de 80, até assumir a presidência do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), no governo de Fernando Henrique Cardoso, sempre 
foi ligada ao desenvol-vimento de programas de avaliação de políticas públicas, principalmente 
educacionais. Maria Helena conta, em entrevista à Gazeta Mercantil, que a primeira vez que 
teve a oportunidade de juntar a reflexão com a ação foi em 1992, quando assumiu a 
Secretaria de Educação de Campinas, na gestão de Magalhães Teixeira. No entanto, nada se 
compara ao desafio de assumir a Secreta-ria de Educação do Estado de São Paulo, maior rede 
de ensino do Brasil e da América Latina, com 5.537 escolas, 240 mil professores, 300 mil 
funcionários e uma comprovada falta de qualidade, devidamente testada nos novos exames de 
avaliação, que se arrasta há muitos anos.  
 
"São Paulo é o meu maior desafio. É muito maior que o meu desafio no Ministério da 
Educação, porque lá, a maior parte do tempo, fui presidente do Inep, responsável por montar 
o sistema de avaliação. Foi muito difícil e trabalhoso, mas estava voltada para a produção de 
informação para subsidiar políticas públicas. Não tinha a responsabilidade de cuidar da escola 
da rede de ensino", afirmou Maria Helena.  
 
Agora, com base em diagnósticos e evidências cientificamente demonstradas, a socióloga quer 
provar que pode modificar a situação caótica do ensino público de São Paulo. "A rede estava 
muito desorganizada, estava tudo solto", afirmou. "Se não tivermos um sistema público de 
qualidade para todas as crianças e jovens, estaremos roubando o futuro dessas crianças."  
 
Gazeta Mercantil - Qual a sua estratégia para contornar a situação crítica da rede pública de 
educação de São Paulo?  
 
Primeiramente, só com novos concursos, de dezembro para cá, chegaremos a 60 mil 
contratações. Quem nesse período gerou 60 mil empregos? Ninguém. Nós chamamos desde 
dezembro 20 mil professores de ensino fundamental e médio, que haviam prestado concurso 
em 2005 e 2006. Realizamos concurso para mais 20 mil funcionários de apoio, limpeza, 
merenda e vigia, para o qual se inscreveram 325 mil. Também selecionamos 12 mil 
coordenadores pedagógicos e promovemos concurso para 2,5 mil secretários escolares. Além 
de 4 mil estagiários para salas de informática. E vamos ter ainda o concurso de supervisor.  
 
Gazeta Mercantil - O Estado de São Paulo está há 15 anos sob comando do PSDB, que vende 
os programas de meta e sua continuidade como plataforma de governo. Por que essa política 
não funcionou para a educação?  
 
Depende, algumas políticas deram certo.  
 
Gazeta Mercantil - Quais?  
 
Por exemplo, o programa de reorganização da rede, feito no governo Mário Covas, com a 
secretária Rose Neubauer. Obviamente a rede não gostou muito. Na época os professores 
reclamaram, talvez porque o modo de implantar não tenha sido bom. Mas o projeto estava 
certíssimo. A meta era transformar as escolas da rede - todas com dois mil, dois mil e 
quinhentos alunos - em escolas exclusivas de 1 à 4 série, de 5ª à 8ª e ensino médio. Foi uma 
polêmica, mas o resultado do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo) do ano passado e do Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado 
de São Paulo ) mostra que as escolas exclusivas de 1 à 4 tiveram um desempenho muito 
melhor.  
 
Gazeta Mercantil - A progressão continuada também é uma medida do governo Covas?  
 



Sim e sua implantação (1996) ainda é bastante criticada. Mas a progressão continuada é uma 
linha de política pública consagrada em todos os sistemas educacionais de qualidade no 
mundo. Na França você tem ciclos três, três, três. São três séries seguidas de prova, até a 
conclusão dos nove anos da educação básica. Nos Estados Unidos o sistema funciona da 1 à 4 
e da 5 à 8. Na Inglaterra o aluno estuda direto da 1 até a 12 série sem reprovação. Só no final 
tem certificado. Isso prova que o conceito está certo. Talvez tenha havido problemas na 
implantação.  
 
Gazeta Mercantil - Então a senhora reconhece que houve problemas na implantação?  
 
Eu acho que tivemos problemas porque uma política de progressão continuada tem que ser 
implantada e ao mesmo tempo garantir o funcionamento de ações que viabilizem sua 
eficiência. Garantir avaliação ao longo do ano para que os alunos que não estejam aprendendo 
tenham reforço escolar. Isso chegou a ser implantado, mas a avaliação era feita no final do 
ano e muitas vezes não dava tempo de recuperar o que havia sido perdido. Além disso, não 
havia uma sistemática de avaliação com boletins normatizados para toda a rede. Isto é uma 
medida nossa, implantada pelo governador José Serra em 2007.  
 
Gazeta Mercantil - Sem boletim, como era feita a avaliação e acompanhamento dos pais?  
 
O boletim foi extinto no governo Orestes Quércia, em 1987. Foi um programa do Serra que fez 
a implantação e ao mesmo tempo unificou os critérios de avaliação das escolas, porque cada 
uma tinha seu critério. Algumas escolas, para promoção do aluno no final do ano, usavam a 
classificação bom, mais ou menos, regular ou, insuficiente. Outras escolas davam notas, e uma 
tinha até o critério opa, upa e epa. Descobrimos mais de 600 critérios e isso afetou o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem. E teria afetado, acredito, mesmo que o 
sistema fosse seriado.  
 
Gazeta Mercantil - Para a senhora o problema não foi a progressão continuada?  
 
Não, eu defendo a progressão continuada. Eu acho que ela precisa ser implantada com 
cuidado, levada muito a sério. Se o aluno não está aprendendo, é preciso identificar desde o 
começo para que ele não chegue até a 4 série sem saber ler e escrever. Se chegar à 4ª série 
sem dominar os conteúdos, ele tem que ser reprovado.  
 
Gazeta Mercantil - Houve mais alguma medida importante no governo Mário Covas?  
 
Outra medida muito importante foi o turno escolar de cinco horas.  
 
Gazeta Mercantil - Essa medida também foi bastante contestada. Por que as medidas de 
educação do PSDB em São Paulo têm gerado tanta polêmica?  
 
É porque você mexe com muita gente, muitas corporações, muitos sindicatos. São seis só em 
São Paulo. Muitas pessoas são afetadas.  
 
Gazeta Mercantil - E quais medidas do governo de Geraldo Alckmin a senhora destaca como 
positivas?  
 
No governo Alckmin duas medidas boas foram feitas: a escola da família no final de semana, 
que é um projeto complementar à educação formal, não é voltado à melhoria do ensino. Mas é 
importante porque levou as famílias para a escola e diminuiu os índices de violência nos finais 
de semana. O outro programa importante, a Rede do Saber, foi implantado pela Rose 
(Neubauer) mas foi muito expandido no governo Alckmin. Com o uso de tecnologias criou-se 
uma intranet conectando todas as escolas com telesalas nas diretorias de ensino, para que os 
professores possam ter acesso a programas de capacitação a distância, além dos cursos de 
capacitação presenciais.  
 
Gazeta Mercantil - Se considerarmos todos esses anos de trabalho, qual o principal resultado 
dos programas implantados?  



 
O grande resultado é que São Paulo tem os melhores índices de cobertura. E chamo atenção 
para o ensino médio - porque no ensino fundamental o Brasil inteiro melhorou muito com o 
Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério). São Paulo é o melhor estado brasileiro, de acordo com o IBGE, na proporção de 
jovens de 15 a 17 anos efetivamente matriculados no ensino médio. A média do IBGE é 47% 
dos jovens dessa faixa etária matriculados. Em São Paulo temos 69%. Isso aconteceu porque 
a progressão continuada diminuiu a repetência e a distorção das séries e aumentou o número 
de jovens na idade certa, na série certa.  
 
Gazeta Mercantil - O que ainda deve ser melhorado?  
 
Agora só precisamos melhorar a qualidade, as condições de funcionamento das escolas e as 
condições de trabalho dos professores. Porque qualidade envolve várias coisas. O investimento 
no professor é central. Temos que investir em formação continuada, carreira, livros, materiais 
didáticos. E a escola precisa funcionar, ter uma boa infra-estrutura, não pode estar 
despencando, os banheiros têm que estar em ordem e a merenda também. Sem isso a escola 
não pode ser boa.  
 
Gazeta Mercantil - O que falta para trabalhar a área de infra-estrutura, recursos financeiros?  
 
Não. O governo de São Paulo vincula 30% de seu orçamento para a educação, mas nesses 
30% estão incluídos as universidades paulistas, a educação básica e o centro Paula Souza. 
Desses recursos, 22% são voltados para a educação básica.  
 
Gazeta Mercantil - De quanto é o orçamento anual a Secretaria de Educação?  
 
Neste ano o nosso orçamento é de R$ 13,5 bilhões. É o maior orçamento do estado.  
 
Gazeta Mercantil - É o suficiente?  
 
Em geral eu diria que precisamos ampliar os recursos, mas não só recursos, porque o que 
temos é até razoável. Além de recursos precisamos investir em ações que efetivamente vão 
promover a melhoria da qualidade, ter bons indicadores, sistemas de avaliação transparentes, 
com condições de monitorar todas as escolas.  
 
Gazeta Mercantil - Em que a secretaria já conseguiu avançar?  
 
Nesses últimos sete, oito meses que estou aqui, avançamos mais em relação aos instrumentos 
de aprofundamento de diagnósticos e capacidade de monitorar as escolas, além de termos 
implantado uma série de medidas que são muito corajosas e absolutamente necessárias para 
melhorar a qualidade.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são essas medidas corajosas?  
 
Implantamos neste ano a proposta curricular para todas as séries e níveis de ensino, com base 
nos parâmetros curriculares nacionais e nas diretrizes nacionais do ensino médio. O objetivo é 
simplesmente informar à escola quais são as orientações curriculares para os professores 
desenvolverem ao longo do ano. É uma forma de organizar as rotinas básicas das escolas.  
 
Gazeta Mercantil - E as apostilas são o instrumento para organizar essa rotina?  
 
Não são apostilas, são guias de orientações curriculares, que não interferem na autonomia do 
projeto pedagógico da escola, que tem liberdade para definir seus conteúdos. Agora, esses 
conteúdos precisam ser consagrados pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que 
nossas escolas não estavam cumprindo.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a senhora acha que os professores ficaram tão insatisfeitos com os 
guias?  



 
Eu não acredito que a insatisfação seja geral, especialmente porque guias apenas orientam. 
Não é um apostilamento. Não é um sistema comprado no mercado. Foi tudo feito por nós, por 
60 consultores, 80% deles são da USP (Universidade de São Paulo) e da Unicamp 
(Universidade de Campinas), de diferentes áreas. Agora começamos o trabalho de avaliação 
da rede. Os professores têm até julho para avaliar o material e em agosto consolidaremos 
todas as críticas e sugestões para aprimorar os guias do próximo ano. O objetivo é que esse 
currículo progressivamente se transforme num currículo feito pelos professores.  
 
Gazeta Mercantil - O que passou a ser obrigatório para o professor?  
 
O professor tem que seguir a seqüência didática. Mas o que eles reclamam é da falta de 
recursos. E sobre isso eles tem razão. Nós sugerimos livros e vídeos que as escolas não têm, 
por isso estamos comprando tudo o que está sugerido no guia.  
 
Gazeta Mercantil - As escolas já começaram a receber esse material?  
 
Ainda não. O problema é a dificuldade de comprar para tantas escolas. Estamos fazendo nesse 
momento 380 licitações. Comprando datashow, videoteca, softwares. Estamos completando as 
salas dos professores. Já acabamos de completar? (Maria Helena pergunta para Danilo Vicente, 
coordenador de comunicação da secretaria que acompanhou a entrevista. Ele responde que o 
final está muito próximo.) Toda a sala do professor vai ter um equipamento completo, 
computador conectado a banda larga, impressora, DVD, telão.  
 
Gazeta Mercantil - A norma agora é "abaixo o mimeógrafo"?  
 
Não, a gente ainda tem muito mimeógrafo, não tem? (Dirige-se novamente à Vicente. E ele 
responde que sim.)  
 
Gazeta Mercantil - Como solucionar esta questão?  
 
Sabe o que eles querem, e eu até gostaria muito de ter dinheiro para isso, todos querem uma 
máquina de xérox em cada escola. Mas essas máquinas custariam R$ 150 milhões por mês. E 
não temos esse recurso. O que nós fizemos para resolver o problema foi mandar um recurso 
extra para todas as escolas, no total de R$ 12 milhões para toda a rede, para que as escolas 
possam tirar cópias num lugar mais próximo. Acredito que já ajuda. Ao mesmo tempo, 
colocamos à disposição as máquinas copiadoras das Diretorias de Ensino, que emitem os 
boletins bimensais dos alunos, para que os professores solicitem antecipadamente suas cópias.  
 
Gazeta Mercantil - Com todas essas ações, quando teremos resultados concretos?  
 
Acredito que a partir de 2015 já poderemos ver os resultados do trabalho que está sendo feito 
agora.  
 
Gazeta Mercantil - E a curto prazo?  
 
A escola já está mais organizada, por exemplo. E todos sentem isso. Recebemos muitas 
manifestações nesse sentido, do diretor mais preocupado em organizar o trabalho da equipe, 
do coordenador pedagógico que já está organizando a implantação da proposta curricular. As 
Diretorias de Ensino também estão mais preocupadas, porque a rede estava muito 
desorganizada, estava tudo solto. Cada um fazia o que bem entendia. A rede tinha perdido sua 
institucionalidade. Agora estamos recuperando a idéia da boa escola pública, valorizando o 
trabalho da equipe, dos professores, a participação das famílias, e principalmente melhorando 
as condições de trabalho, porque nós sabemos que precisam melhorar. Temos que melhorar a 
carreira do professor, por exemplo, para diminuir a rotatividade.  
 
Gazeta Mercantil - A rotatividade é muito alta?  
 



Altíssima. Por exemplo, neste ano, várias escolas já estão no terceiro ou quarto diretor. 
Rotatividade do professor então é uma loucura. (Dados da secretaria mostram que só em 
dezembro 46 mil professores fizeram pedido de remoção.)  
 
Gazeta Mercantil - O que fazer para mudar essa situação?  
 
Primeiro eu mudaria completamente a carreira do professor, que atualmente está muito 
remendada. O tipo ideal é uma carreira com dedicação exclusiva, regime de 40 horas, bom 
salário, além de incentivos para progressão pessoal, como benefícios por merecimento. Hoje 
temos dois tipos de carreira, a de 20 horas (mais cinco horas de atividades fora da sala de 
aula) e a de 30 horas (25 horas mais cinco horas de atividades). Esse tipo de carreira incentiva 
o duplo vínculo: trabalha-se em escola estadual de manhã e na municipal ou particular à 
tarde. Isso dificulta um trabalho mais organizado e de maior qualidade.  
 
Gazeta Mercantil - Os baixos salários também prejudicam o desempenho?  
 
Eu concordo que é pouco e que precisamos melhorar. Mas nosso piso é muito maior que o da 
média nacional, de R$ 950 para 20 horas. Nós pagamos R$ 1.036,00 para iniciantes. (O piso 
para 30 horas é de R$ 1.295,00, mas segundo a secretaria a média salarial é de R$ 1.661,00.) 
E não é possível dar um reajuste linear. Primeiro porque não há recursos suficientes, 
especialmente se considerarmos os benefícios futuros da aposentadoria integral. Esse fator 
torna a relação de trabalho no setor público muito diferente da do setor privado. O ideal seria 
montar uma carreira nova, com um processo de acomodação dos professores que já têm seus 
direitos adquiridos. A categoria é muito grande, mas em dado momento teremos que falar 
sobre isso.  
 
Gazeta Mercantil - Com tantas dificuldades, por que uma pessoa ainda opta por trabalhar na 
rede estadual?  
 
Eu acho que a maioria trabalha no estado porque gosta, senão não iria agüentar. Agora é 
óbvio que o interesse pelo setor público tem muito a ver com os benefícios futuros 
(aposentadoria integral).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


