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INTRODUÇÃO 

Em 2007, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) 

constatou pelos resultados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica) e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) o baixo desempenho 

de aprendizagem dos alunos. Com o objetivo de melhorar esse quadro e 

alcançar um ensino de qualidade, no mesmo ano, traçou um plano de dez 

metas a serem conquistadas em 2010. Para atingir tais metas, apresentou dez 

ações, dentre elas, a distribuição de material de apoio para alunos, professores 

e gestores. 

Nesse processo, os alunos e os professores receberam cadernos 

produzidos por bimestre, intitulados “Caderno do Aluno” e “Caderno do 

Professor”, ambos contemplando a nova Proposta Curricular de 2008 no 

âmbito do plano de metas estabelecidas pela SEE/SP. 

Por meio das leituras realizadas e pela nossa convivência escolar, 

observamos que o projeto, em sua fase inicial foi bem recebido por parte dos 

professores. No entanto, no decorrer do processo de implementação, em razão 

de falhas ocorridas e por falta de informação, os professores passaram a 

mostrar-se resistentes ao mesmo. 

Assim, acreditando que seria relevante ter um olhar voltado para o 

professor no final do ano de 2010, período de consolidação do Currículo do 

Estado de São Paulo, decidimos estudar a posição dos professores de 

Matemática frente à implementação do "Caderno do Professor" e do "Caderno 

do Aluno". Para atingirmos esse objetivo, realizamos uma pesquisa que teve 

como instrumento de coleta de dados um questionário. 

 

NOSSA PESQUISA 

Para iniciar nossos estudos e dar subsídio para a elaboração do 

questionário fizemos um levantamento bibliográfico a respeito da Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo que enriqueceram nossas reflexões a 

respeito da implementação do “Caderno do Professor” e “Caderno do Aluno”. 
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Buscando analisar a percepção dos alunos do Ensino Médio referente 

à Proposta Curricular da SEE/SP Estrella (2009) constatou que os professores 

utilizavam os cadernos que contemplam o referido projeto e que os alunos 

tinham consciência de que sua defasagem de conteúdo era um impedimento 

para avançarem em seu processo de aprendizagem. Detectou ainda poucas 

mudanças no ensino e na aprendizagem em Matemática e ressaltou a 

necessidade de uma reestruturação do Ensino Médio. 

Com relação à conteúdos específicos de Matemática Camargo Júnior 

(2010) verificou que a abordagem de Matrizes apresentada nos cadernos 

estava de acordo com as propostas dos documentos oficiais que norteiam o 

ensino de Matemática no Ensino Médio, pontuou ainda em relação à esta 

abordagem que a SEE/SP apresentou em 2009 uma versão do Caderno do 

Professor aprimorada em relação ao de 2008, mediante sugestões e críticas 

apresentadas em pesquisas com os professores da rede Pública Estadual 

durante a primeira fase de implantação da proposta.  

Já Oliveira (2010) indicou que o ensino de Probabilidade se distancia 

dos resultados das pesquisas que propõem atividades por meio da relação 

entre os enfoques: clássico e frequentista. Além disso, apontou que as 

atividades propostas não exploravam a noção de aleatoriedade e que os 

problemas propostos no “Caderno do Professor” não suscitavam discussões 

sobre a ação do acaso. Constatou também que o ensino de Probabilidade 

baseado na nova proposta não permitia uma compreensão clara do conceito de 

probabilidade condicional. Ao comparar os resultados de sua pesquisa com as 

exigências que o Exame Nacional do Ensino Médio traz para o conceito de 

Probabilidade, concluiu que os alunos que obtiverem um estudo baseado 

nessa proposta, não estarão preparados para responder às questões 

destinadas ao cálculo de Probabilidade. Assim como, a nova proposta não 

atende ao que é proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Quanto à percepção do professor em relação ao material da reforma 

curricular, Fiamengui (2009) destacou resistências por parte dos professores 

ao que foi proposto e apontou que esta resistência foi gerada pelas falhas 

sobre como o projeto foi construído, pela maneira imposta e sem participação 

dos professores, pelo pouco tempo para a discussão das ações que seriam 
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desenvolvidas, pelas formas de apresentação e pela falta e/ou pouca 

orientação recebida, o que gerou dúvidas e queixas sobre todo o material 

recebido. Além disso, os conteúdos propostos pelo projeto da SEE/SP não 

estavam em total sintonia com o que os professores já trabalhavam antes do 

projeto, sendo este outro motivo às resistências. Em relação à metodologia de 

ensino e ao modelo de avaliação propostos pelo projeto, o autor constatou que 

não houve impactos importantes e assinalou que a receptividade dos 

professores entrevistados não pode ser considerada como satisfatória em 

relação ao que foi proposto e esperado pelos órgãos oficiais da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo.  

Para Oddi (2009), em relação à fase inicial da implementação da 

Proposta Curricular de 2008 para o Ensino Médio, os professores revelaram 

boa aceitação do material, visto que se mostraram empolgados e consideraram 

positivo o uso do material como apoio às aulas, embora não existissem 

comprovações em relação à apropriação do projeto em seu cotidiano. Como 

obstáculos para implementação do projeto, foi apontado o pouco tempo 

dedicado para discussões, os erros identificados no material e, sobretudo, as 

dificuldades dos alunos com a organização dos conteúdos propostos. 

Carvalho (2010) constatou que as atividades propostas no “Caderno do 

Professor” em relação ao conteúdo matemático Progressões que envolviam a 

observação de regularidade e a generalização de padrões, trouxe mudanças 

significativas às aulas dos docentes, bem como aceitação e aprovação 

unânime dos professores. 

Por meio desse levantamento bibliográfico e pela nossa convivência 

escolar, observamos que o projeto em sua fase inicial foi bem recebido por 

parte dos professores. No entanto, no decorrer do processo, em razão das 

falhas ocorridas e pela falta de informação, dentre outras, os professores 

mostraram-se resistentes ao mesmo, configurando um cenário que não é 

condizente com que espera a SEE/SP, quando afirma: 

Esperamos que você aproveite e implemente as orientações 
didático-pedagógicas aqui contidas. Estaremos atentos e 
prontos para esclarecer dúvidas ou dificuldades, e promover 
ajustes ou adaptações que aumentem a eficácia deste 
trabalho. (SÃO PAULO, 2008b, p.3). 
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Observamos ainda, que dependendo do conteúdo analisado, os 

resultados eram divergentes ora indicavam resultados favoráveis à 

implementação da Proposta Curricular de 2008 para o Estado de São Paulo, 

ora mostravam resultados desfavoráveis a ela.  

Deste modo, direcionarmos nosso estudo para alcançar respostas às 

questões que envolvem a posição dos professores de Matemática frente à 

implementação do “Caderno do Professor” e “Caderno do Aluno” da Rede 

Estadual de São Paulo e objetivamos em nosso trabalho identificar possíveis 

potencialidades e fragilidades em relação a esta.  

Para atingirmos tal objetivo aplicamos um questionário para 63 

professores de Matemática, em exercício na Rede Pública do Estado de São 

Paulo, que foi dividido em três partes: A, B e C. Na parte A buscamos construir 

o perfil desses professores, na parte B identificar a relação do professor com o 

material "Caderno do Professor" e "Caderno do Aluno" e, finalmente, na parte 

C saber o grau de concordância dos professores em relação ao trabalho 

realizado com esses cadernos. Durante a análise dos dados coletados 

confrontamos os resultados encontrados com as sugestões apresentadas no 

material de apoio aos cadernos, ou seja ao que é esperado pela SEE/SP. 

Acreditarmos que nossas reflexões e análises poderão contribuir para o 

trabalho do professor pois revela alguns aspectos vivenciados por professores 

da rede Estadual de Ensino e pode ser um instrumento de aprofundamento de 

suas próprias reflexões. 

 

Reflexões emergentes que cercam os resultados da pesquisa 

A Proposta Curricular de 2008 não apenas traz metodologias e 

abordagens diferenciadas, mas também visa mudar radicalmente a concepção 

de escola como instituição que ensina, para escola que também aprende, ou 

seja, o professor deverá aprender. Identificamos uma potencialidade ao  

constatar que esse objetivo está sendo alcançado, uma vez que verificamos 

que o professor costuma utilizar o “Caderno do Professor” e “Caderno do 

Aluno”, cadernos esses que contemplam a referida proposta, porém 
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constatamos uma fragilidade nesta implantação já que foi feita parcialmente, 

visto que o livro didático é o mais usado pelos respondentes.  

Constatamos ainda que os motivos mais apontados ao não uso do 

“Caderno do Aluno” foram a falta de conhecimento prévio dos alunos e o nível 

elevado de complexidade dos exercícios. Acreditamos que uma reflexão a 

partir desta constatação pode ser realizada, já que esses motivos podem ser os 

que mais dificultam a implementação do caderno, configurando assim um 

quadro que não é condizente com o que a SEE/SP espera do professor e do 

aluno. Entendemos que se faz necessária uma ação em conjunto com todos 

envolvidos nesse processo de implementação, que propicie momentos de 

discussões que levem as ações efetivas em caráter de urgência. 

Por outro lado, a proposta afirma que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação produziram mudanças na sociedade conduzindo a escola a não 

ser mais a única detentora de informação e de conhecimento, mas com o papel 

de preparar seu aluno para viver em uma sociedade em que a informação é 

disseminada em grande velocidade, sugerindo que “[...] essa preparação não 

exige maior quantidade de ensino e sim melhor qualidade de aprendizagem”. 

(SÃO PAULO, 2088c, p. 19). No entanto, esse documento indica que os 

conteúdos de ensino são importantes e cabe ao professor, em sua escola, 

privilegiar mais ou menos cada tema da Proposta Curricular e, ainda, orienta 

que o conteúdo não esteja voltado unicamente para o vestibular, não 

enfatizando a questão da qualidade da aprendizagem. 

Em relação ao modo que o professor utiliza o “Caderno do Aluno”, 

identificamos uma potencialidade já que o material é utilizado 

simultaneamente com outro material didático de sua preferência, porém 

verificamos uma fragilidade a medida que o professor explica primeiro pelo 

método habitual, e só depois pede aos alunos que resolvam as questões, o que 

pode significar que o professor não incorporou totalmente a proposta dos 

cadernos. A partir destas constatações sugerimos que o professor busque 

canais de comunicação, já apontados pela SEE/SP, que levem suas sugestões 

e criticas com o objetivo da otimização do material, e juntamente com esta 

ação, acompanhem e verifiquem a efetivação das mesmas.  Lembramos que 
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as maiores modificações desta proposta estão na abordagem e não nos 

conteúdos. 

Outra potencialidade que podemos destacar é o incentivo pelos 

gestores ao uso do material, cumprindo, em parte, seu papel de articuladores, 

porém uma fragilidade é que a maior parte destes gestores nem sempre 

procuram saber das dificuldades dos professores, nem discutem como 

viabilizar o emprego do “Caderno do Aluno” e ainda, não verificam se os 

professores realmente apoiam-se no material que foi proposto, criado para 

apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir para melhoria da 

qualidade de ensino. A esse respeito, há necessidade de apoio mútuo por parte 

de todos os envolvidos no processo de implementação do material, para 

promover a utilização e, assim, evitar possíveis desistências.  

Evidenciamos outra fragilidade ao constatar que uma parte dos 

professores desconhece o site “São Paulo Faz Escola”1, criado para ser um 

apoio nos processos que consolidam o Currículo no Estado de São Paulo, e 

sua utilização rotineira poderia contribuir para um melhor desempenho de suas 

atribuições. Lembramos que, nesse site, as erratas dos cadernos são 

encontradas, sendo assim se o docente desconhece esse site, poderá passar 

informações incorretas aos alunos, e poderá comprometer a melhoria na 

qualidade de ensino. Além disso, é necessário uma divulgação mais eficaz do 

referido site, por parte dos envolvidos no processo de implementação. 

Verificamos como potencialidade que a maior parte dos respondentes 

aponta que o “Caderno do Professor” auxilia no planejamento e gestão escolar 

e também propicia a ampliação de seus conhecimentos em sua formação 

didático-pedagógica. Neste aspecto os professores citaram que a ideia de 

utilizá-los é boa, porém identificamos como uma fragilidade o apontamento 

feito por eles a respeito da reformulação do material, visto que a maior parte 

relata que o material não é de fácil compreensão e ainda não oferece 

orientação completa, tanto no conteúdo como na abordagem, o que pode 

desestimular o uso desses cadernos. Estes aspectos reforçam a necessidade 

                                            
1
 Link do site São Paulo Faz Escola: www.saopaulofazescola.sp.gov.br/ 
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do professor buscar canais de comunicação, que levem suas sugestões e 

criticas com o objetivo da otimização do material. 

Em relação ao “Caderno do Aluno”, entendemos como uma fragilidade 

o que os professores ressaltam a respeito da aceitação por parte dos alunos, 

que não é satisfatória, as atividades propostas neste caderno não propiciam ao 

aluno agir com autonomia, ou seja, com poucas intervenções do professor, 

nem contemplam satisfatoriamente todos os conteúdos e são necessárias 

muitas adaptações na sequência didática deste caderno. Os professores ainda 

destacam que o nível dos exercícios não está adequado para cada série e 

ainda que o material possui quantidade insuficiente de exercícios.  No entanto, 

mesmo diante desses fatos negativos a maior parte dos professores considera 

que a ideia de utilizar o material é boa, porém este deve ser reformulado e 

questionado para que assim venham ser implementados de maneira 

satisfatória.  

Verificamos também que o grupo de professores de nossa pesquisa, 

que são titulares de cargos efetivos, não encontra dificuldade na compreensão 

do “Caderno do Aluno”, acreditamos que isso possa ser pelo fato de terem 

passado por um processo de seleção e, dessa forma, terem aprofundado seus 

conhecimentos básicos. A constatação foi reforçada por identificarmos outro 

grupo de docentes que cursam mestrado, demonstraram melhor aceitação do 

material fornecido pela SEE/SP, o que nos leva a refletir referente a 

importância do aperfeiçoamento profissional. 

Uma potencialidade digna de nota foi que mesmo diante das críticas 

quase a totalidade dos respondentes indicou que tanto o “Caderno do 

Professor” como o “Caderno do Aluno” não devem ser abolidos, esta ideia 

ainda é reforçada por um dos pontos positivos mais apontados, sendo este a 

unificação do currículo favorecida na implementação dos referidos cadernos, 

evidenciando que se ajustes forem realizados de modo a corrigir as falhas 

verificadas, o uso do material poderá ser satisfatório, visto que, segundo este 

estudo, a maior parte dos professores mostrou-se favorável a ele. 
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Considerações Finais 

 

Assim, verificamos que a maior parte dos respondentes aponta que o 

material auxilia no planejamento e gestão escolar e também propicia a 

ampliação de seus conhecimentos em sua formação didático-pedagógica. Além 

disso, que a ideia de utilizá-lo é boa, porém apontam que o “Caderno do 

professor” e o “Caderno do aluno” devem ser reformulados, visto que não é de 

fácil compreensão para todos além de não oferecer orientação completa.  

Nossa pesquisa aponta ainda que a falta de conhecimento prévio dos 

alunos é algo que deve ser visto com especial atenção, já que foi um dos 

motivos mais apontados pelos professores para a não utilização do material 

proposto pela SEE/SP e ser um ponto negativo para a adoção do referido 

material. 

Entretanto, a maior revelação constatada foi que, mesmo com críticas, 

quase a totalidade dos respondentes indicou que tanto o “Caderno do 

Professor” como o “Caderno do Aluno” não devem ser abolidos, assim 

entendemos que se ajustes forem realizados, de modo a corrigir as falhas 

verificadas, o uso do material poderá ser satisfatório. 

Acreditamos que cada uma das potencialidades e fragilidades 

apontadas poderá nortear trabalhos futuros ou ainda contribuir para discussões 

de todos os envolvidos no processo de implementação dos cadernos que nos 

reportamos. 
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