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O Sindicato dos Profissionais
em Educação do Ensino Munici-
pal (Sinpeem), o maior da cate-
goria, afirma que a Prefeitura de
São Paulo ignorou a opinião dos
profissionais da educação na
formulação do programa de
reestruturação e convoca parali-
sação para o dia 30.

O ato está marcado para as 13
horas, na frente da Prefeitura,

no centro. A manifestação vai
reforçar a paralisação nacional
convocada pela Central Única
do Trabalhadores (CUT).

“Não podemos, de forma al-
guma, nos submeter aos argu-
mentos superficiais daqueles
que identificam a organização
do ensino em ciclos e a progres-
são continuada como responsá-
veis pelo fracasso escolar e a bai-

xa qualidade da educação nem
aceitar que responsabilizem os
profissionais de educação”, afir-
ma em nota o presidente do sin-
dicato, Claudio Fonseca. A nota
ainda ataca os planos da gestão
em manter o sistema de conve-
niamento das creches.

A Aprofem, outro sindicato
da categoria, abriu uma consul-
ta própria sobre as linhas do pro-

grama. A ideia, segundo o presi-
dente do órgão, Ismael Nery Pa-
lhares Junior, é ouvir os associa-
dos e também os professores da
rede. “A consulta pública da Pre-
feitura é muito ampla, daí a ini-
ciativa de fazer uma consulta
com os principais responsáveis
pela educação da cidade.”

Palhares também critica o fa-
to de os professores e sindica-

tos não terem sido consultados
para a construção da proposta.
“Para um leitor desatento, pare-
ce que não havia vida inteligen-
te no ensino municipal, que não
se fazia nada. Isso foi ruim para
o profissionais.”

Uma das preocupações da ca-
tegoria, segundo a Aprofem, é
garantir a jornada de trabalho
dos professores. Como a organi-

zação para atribuição de aulas já
começa em setembro, com con-
cursos de remoção, há dúvida
em relação a quem pretende
mudar e ficar sem aula. A Prefei-
tura afirmou que não haverá re-
dução da jornada. / P.S.

● A faxineira Maria Edilene, de
48 anos, conta que nunca foi mui-
to de cobrar dos filhos os bole-
tins e tarefas, mas sempre que
pôde acompanhou a lição de ca-
sa. Hoje, a atenção está voltada
para o mais novo dos quatro fi-
lhos, Fabio, de 13 anos, aluno da

8ª série. “Ele sempre tem lição.
Sempre está fazendo alguma coi-
sa”, diz ela. Fabio estuda na Esco-
la Frei Antonio Santana Galvão,
na zona norte de São Paulo.

Na unidade, segundo ele e pro-
fessores, a lição de casa é co-
mum. “Na verdade, não conheço
nenhum professor que não pe-
ça”, diz uma docente, que pediu
anonimato. Ainda assim, a escola
luta para sair de uma incômoda
situação: com Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica

(Ideb) 3, é a última colocada en-
tre todas as escolas da região
metropolitana de São Paulo.

A pesquisadora Paula Louzano
questiona a efetividade do impac-
to da lição de casa, um dos itens
da nova proposta. “Temos um
problema de aprendizado. Isso
não vai resolver.” Segundo Van-
da Ribeiro, do Cenpec, há certa
utilidade na lição de casa. “Para
muitos pais, o filho ter dever de
casa é o único sinal que eles têm
de qualidade.” / P.S.

Sindicato convoca paralisação contra as mudanças
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“É uma contribuição do governo
federal aos municípios que têm baixo
Ideb, baixo IDH e, principalmente,
onde não temos hoje professores.”

Educadores
apontam riscos da
reforma paulista

Mais Educação. Para pesquisadores, além do perigo de aumento nas taxas de reprovação, novas possibilidades de retenção, provas e
lição de casa não necessariamente vão resolver o problema de aprendizado dos alunos; mudança de currículo pode afastar o professor

Retenção. Fabiano Chrisostomo vê projeto com otimismo

Pior escola de SP
no Ideb exige lição
de casa dos alunos

Paulo Saldaña

Resgatar boas ideias e intro-
duzir novidades. Essa foi
uma das formas com que o
prefeito Fernando Haddad
(PT) resumiu o programa de
reforma da educação munici-
pal, anunciado este mês. En-
tretanto, mais do que resga-
tar e inovar, o plano terá de
ser capaz de fazer funcionar
medidas conhecidas e até
existentes na rede, mas que
encontraram dificuldades pa-
ra se tornarem efetivas para a
melhoria do aprendizado.

A linha geral do programa é
aumentar a exigência para os
alunos do ensino fundamental,
acompanhando desempenho,
oferecendo recuperação e, caso
não haja jeito, reprovando
quem não progrediu. A reforma
aumenta de dois para cinco
anos as chances de retenção –
medida criticada pela maioria
dos especialistas, que receiam
aumento nos índices de repro-
vação, que só puniria quem tem
mais dificuldades e que pode re-
fletir em abandono da escola.

Nas estratégias para o acom-
panhamento surgem as boas
ideias a resgatar, citadas por
Haddad. Provas e boletins bi-
mestrais e lição de casa obriga-
tória. Atualmente, a aplicação
de provas e lição de casa ficam a
critério de cada professor.

Para a pesquisadora em Edu-
cação Paula Louzano, doutora
pela Universidade de Harvard,
a maioria das ações propostas
tem grande risco de não se con-
solidar porque não deve resol-
ver o problema de aprendizado.
“Pesquisas internacionais mos-
tram que, geralmente, as melho-
res medidas para a educação
são as mais complexas. Porque
a educação é complexa. Ter pro-
va bimestral, por exemplo, de-
pende do tipo de avaliação, do
que se faz com ela”, diz.

Paula afirma ainda duvidar
da forma como a Secretaria de
Educação vai acompanhar as
iniciativas e completa: “A sensa-
ção ao se lançar uma reforma é a
de que nada estava acontecen-
do antes na rede, o que não é
verdade”.

A recuperação também será
um desafio no novo plano. A im-
plementação de reforço no con-
traturno na rede já esbarrou em
problemas de estrutura e de fal-

ta de educadores.
Professora do Instituto Supe-

rior de Educação Vera Cruz, Ma-
ria José Nóbrega participou co-
mo consultora de um dos pro-
gramas de reforço em leitura da
rede nos últimos três anos.
“Além da falta de professores,
as escolas não tinham como aco-
modar os alunos, não havia sala
nem transporte. A gente não
conseguia fidelizar os alunos. A
família não deixava ficar por-
que não tinha como voltar para
casa”, diz ela, que atua como as-
sessora em programas de forma-
ção do Ministério da Educação.

Ciclos. Maria José elogia a or-
ganização da proposta, mas
aponta algumas lacunas. O pon-
to principal é na divisão dos ci-
clos – antes separados em dois,
passaram a ser divididos em
três: Alfabetização (1.º ao 3.º
ano), Interdisciplinar (4.º ao 6.º
ano) e Autoral (7.º ao 9.º ano).

“O único que a gente conse-
gue ver o que será é o de alfabeti-

zação, porque os outros dois ci-
clos são uma caixa-preta”, diz.
Ela aponta também o risco de
abandono de currículos. “A edu-
cação tem de apostar a longo
prazo. Ao desmontar uma pro-
posta e colocar outra, isso passa
para o professor que ele não pre-
cisa se aplicar com aquilo, por-
que logo vai mudar de novo.”

O professor de Artes Fabiano
Chrisostomo, de 29 anos, afir-
ma ver o projeto de reforma do
ensino municipal com otimis-
mo. “A possibilidade de reten-
ção em mais anos vai aumentar
o comprometimento do aluno e
do professor com o aprendiza-
do. Ajuda a entender melhor o
papel da escola”, diz ele, que le-
ciona em uma escola de São Ma-
teus, zona leste de São Paulo.

A pesquisadora Vanda Ribei-
ro, do Centro de Estudos e Pes-
quisas em Educação (Cenpec),
ressalta que o processo de im-
plementação é essencial. “De-
pende muito do arranjo dos pro-
cessos de ensino, aprendizado,
relação com currículo e planeja-
mento. O tiro no pé será se a
secretaria não tiver estratégia
bem delineada de como vai evi-
tar o aumento da reprovação”,
diz. “Será necessário mexer no
jeito de fazer e vai depender
muito do diálogo com a rede.”

Segundo o secretário de Edu-
cação, Cesar Callegari, o traba-
lho para ouvir as propostas dos
educadores está se intensifican-
do. “Estamos olhando todas as
contribuições, alertas e vários
pontos serão retocados. Mas a
secretaria tem convicção forte
no que anunciamos”, diz.
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Reorganização curricular

COMO É ATUALMENTE:

COMO FICA:

Ciclo 1

1º 2º 3º 4º 5º

Ciclo de Alfabetização

1º 2º 3º

Ciclo Interdisciplinar

4º 5º

34%

23%

27%

10%

6º

Ciclo Autoral

7º 8º 9º

Ciclo 2

6º 7º 8º 9º

POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO 
APENAS AO FINAL DO 1º E 
DO 2º CICLOS

POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO 
AO FINAL DE CADA CICLO, NO 7º 
ANO E NO 8º ANO

6º ano
Professores 
generalistas 
acompanharão 
as turmas até 
este ano

TCC
Aluno produzirá Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) articulando os nove anos 
de trabalhos com projetos 
interdisciplinares. O TCC terá 
compromisso de intervenção social

Projetos
A educação por 
projetos terá 
importância 
maior na grade 
nos três ciclos

Conduta
Haverá um código 
disciplinar comum às 
escolas, com regras 
para advertência ou 
suspensão

Alterações 

Rede

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) Alunos com nível 
proficiente e avançado

Provas bimestrais

Notas 

Boletins enviados para casa

Recuperação durante o 
período letivo
Recuperação intensiva nas férias
Lição de casa

Dependência 7º e 8º anos
Fornecimento de cadernos 
interdisciplinares de apoio 
para os professores

ESTRATÉGIAS

A critério das escolas

Por conceito

A critério das escolas

Há

Não há
Há apenas pela iniciativa 
individual dos professores
Não há
Há para componentes 
curriculares separadamente

COMO É ATUALMENTE

Em todas as escolas

De 0 a 10 para os ciclos Interdisciplinar, 
Autoral e para o Ensino Médio
Periodicidade bimestral obrigatória

Haverá, com fornecimento de melhores 
condições
Haverá, quando necessário
Haverá de forma sistemática e articulada ao 
currículo
Possibilidade nos 7º e 8º anos do Ciclo Autoral
Haverá cadernos interdisciplinares para apoiar 
os professores

COMO VAI FICAR

Anos iniciais
(1º ao 5º ano)

Anos finais
(6º ao 9º ano)

Para participar da consulta: 

940
mil alunos

84
mil educadores

2.722 
unidades 
educacionais 
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FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15/9
é a data final para oferecer suges-
tões para o Programa de Reorga-
nização Curricular e Administrati-
va, Ampliação e Fortalecimento
da Rede Municipal de São Paulo,
o Mais Educação

2.488
sugestões e comentários foram
encaminhados pela internet
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




