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RESUMO 

O artigo contextualiza e discute a Reforma Curricular implementada pela Secretaria Estadual 
da Educação de São Paulo, a partir de 2007, que implementa um currículo único para as 
escolas públicas paulista a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Tal reforma se insere em 
um movimento mais amplo de Reforma do Estado vivido pelo país e pelo Estado de São 
Paulo desde a década de 1990. O trabalho está baseado em analise documental e leitura de 
trabalhos científicos sobre o tema. Temos como escopo de nossa análise a discussão sobre 
padronização do ensino, avaliações externas e qualidade social da educação.  
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ABSTRACT 

The aim of this article is to contextualize the Curricular Reform implemented by the 
Department of Education of Sao Paulo State, since 2007, which adopt a unique curriculum for 
public schools in São Paulo from 6th year of basic level. This reform is part of a broader 
reform of Sao Paulo State experienced by the country and the São Paulo State since the years 
1990s. This work is supported on documentary analysis and scientific papers about the issue. 
We are grounded in discussion about educational standardization, outside evaluation and 
social quality of education. 
Keywords: Curricular Reform, external evaluation and standardization of education 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo apresenta e discute a Reforma Curricular implementada pela Secretaria 

Estadual da Educação do Estado (SEE) de São Paulo, com a adoção de um novo currículo 

para as suas escolas públicas a partir de 2007, medida que, segundo a SEE, objetiva qualificar 

a educação pública estadual. Os documentos oficiais da SEE informam que a reforma 

curricular promovida pela pasta tem como objetivo promover elevação da qualidade na 

educação estadual por meio da implantação do Currículo do Estado de São Paulo, uma vez 

que todos os estudantes terão acesso a um conteúdo mínimo comum a toda rede de ensino. 

(SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, 2010)  

 



 

Considerando-se a polissemia do conceito de qualidade, neste texto, adota-se a noção 

de Qualidade Social de Educação (SILVA, 2009) como referência para o debate em torno do 

tema. 

Realizamos estudo dos documentos oficiais produzidos pela Secretaria Estadual da 

Educação e disponibilizados em seu site oficial. Vídeos contendo orientações, além de 

entrevistas fornecidas por gestores estaduais à mídia também foram consultados para a 

composição deste trabalho. A análise dos documentos mencionados foi balizada pela leitura 

de trabalhos científicos que tratam do tema.  

O trabalho está organizado da seguinte maneira: logo após a introdução, faremos um 

recuo no tempo para contextualizar a Reforma do Estado pela qual passou nosso país na 

década de 1990, bem como a Reforma da Rede Pública Paulista, pois entendemos que a 

Reforma Curricular em discussão faz parte desse contexto maior de reformas ocorridas no 

Brasil. Dando sequencia ao texto apresentaremos a Reforma Curricular da rede pública 

estadual paulista iniciada a partir dos anos 2007. Finalmente são apresentadas algumas 

considerações sobre a reforma curricular mencionada, tendo como escopo, a discussão sobre 

qualidade social da educação. 

 

A REFORMA DO ESTADO DE 1990 E A LÓGICA DAS AVALIAÇÕES 

EXTERNAS  

 

Para compreender as mudanças curriculares adotadas pela política pública 

educacional do Estado de São Paulo tomamos em consideração o contexto político, 

econômico e social brasileiro da década de 1990, para melhor compreender a reforma estadual 

e suas relações com a reforma do Estado Brasileiro. 

Ganha corpo no Brasil, em meados da década de 1990, uma Reforma do Estado 

pautada no modelo gerencial de administração pública. Visava-se a descentralização na oferta 

de serviços como forma de aumentar sua eficiência e eficácia. Como parte das medidas 

adotadas pelo Estado pós reforma dos anos 1990, destacamos: a descentralização das funções 

administrativas para os entes federados, a busca da eficiência e eficácia na administração 

pública, a política de avaliações externas e cumprimento de metas, o estímulo às parcerias 

entre o setor público e organizações não-estatais, principalmente nos serviços de educação e 

saúde. (FONSECA, 2009, PERONI, 2003, PAULA, 2005, SOUSA, 2003) 

Nas palavras do ministro da Reforma do Estado da época, Luis Carlos Bresser 

Pereira (2010), a reforma gerencial brasileira teve como característica central: 



 

a distinção entre atividades exclusivas do Estado, que envolvem poder de 
estado, e as atividades não exclusivas que devem ser realizadas por 
organizações públicas não estatais. Essas organizações sociais garantem uma 
flexibilidade e uma eficiência administrativas maiores. (BRESSER-
PEREIRA, p. 116, 2010) 

A política do Estado pautada no modelo gerencial de administração irá apontar 

novos caminhos para a oferta e a organização dos serviços públicos e políticas sociais no país, 

incluindo a educação pública. 

Novas terminologias, geradas pela nova “ordem política” tornam-se mais frequentes 

no vocabulário educacional, os conceitos e atitudes advindos da área econômica adentram 

firmemente na gestão educacional, com a prática de planejamentos detalhados e detalhistas 

nos quais os conceitos de competência, produtividade, eficácia e eficiência estão cada vez 

mais presentes. (ARELARO, 2007)2 

No modelo de gestão pública adotado, as escolas são responsabilizadas e cobradas 

pelos seus resultados. O Estado avalia a competência da escola, e essas avaliações se dão 

através de índices obtidos em modelos padronizados de avaliações externas. (SOUSA, 2003, 

MOURA, s.d.) 

A avaliação passa a ser uma das peças chave para concretização do papel do Estado 

na administração da educação pública, deixando este de ser o “Estado Executor” para 

transformar-se em “Estado Avaliador”, a avaliação passa a ser uma estratégia para propiciar o 

alcance das metas de melhoria da eficiência e qualidade da educação. (SOUSA, 2003) 

Segundo Silva (2009) 

A avaliação quantitativista constitui um dos instrumentos para adaptar o 
sistema educacional brasileiro à nova ordem global instituída nos anos 1990. 
(...) Integravam-se ao movimento conhecido como Reforma do Estado(...) 
Entre as ações prioritárias destacavam-se (i) a descentralização 
administrativa, pela qual foram transferidas funções da burocracia central 
para estados e municípios e para as denominadas organizações sociais, que 
se configuram como entidades "de direito privado públicas, não-estatais"; e 
(ii) a avaliação classificatória de desempenho serve ao Estado 
descentralizado, como forma de permitir a sua regulação. Portanto, 
descentralizar e avaliar tornaram-se eixos estruturantes na educação. 
(SILVA, p. 220, 2009) 

Se o objetivo das avaliações era verificar a aprendizagem dos alunos, hoje em dia 

observamos é que o foco das avaliações externas vai além da avaliação da aprendizagem do 

aluno, passando pela avaliação do trabalho docente, avaliação do curso, da instituição e do 

sistema educacional. (SOUSA, 2003).  

No Brasil, no contexto das ações da Reforma do Estado de 1990, o governo cria um 

mecanismo de aferição de rendimento escolar, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, 



 

SAEB. Este Sistema atualmente é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da 

Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc ou Prova 

Brasil). A Aneb é uma avaliação amostral que visa apresentar resultados de desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática por estado, região e país. A partir de informações oficiais, o 

Ministério da Educação em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 

traçam ações voltadas para correções dos problemas detectados e apoio técnico e financeiro 

para redução das desigualdades ainda existentes no sistema educacional brasileiro. (INEP, 

2012) 

Já a Anresc ou Prova Brasil, criada em 2005 pelo Ministério da Educação, é uma 

avaliação externa única, de caráter censitário, padronizada, com questões de múltipla escolha, 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, aplicada para todos os alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental (5º e 9º anos do Ensino Fundamental) das escolas urbanas de 

todo o território nacional, que possua salas de aula com mais de 20 alunos matriculados. Ela 

avalia o que os alunos sabem em termos de habilidade e competências e não simplesmente 

conteúdos. (INEP, 2012)  

A Prova Brasil orienta a adoção de políticas públicas, uma vez que, avalia todo o 

sistema educacional. Esta avaliação está pautada em competências e habilidades extraídas de 

uma matriz de referência para Língua Portuguesa e Matemática, que por sua vez fora 

elaborada tendo como norte os conteúdos expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Das avaliações externas federais é extraído o índice para aferir a qualidade da educação 

nacional. Este índice é chamado Ideb (Indíce de desenvolvimento da educação básica) e alia 

os resultados obtidos pelos alunos nos exames de proficiência a índices de aprovação e 

reprovação escolar aferidos pelo Censo Escolar. (INEP, 2012) 

 

A REFORMA EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO: 

AVALIAÇÕES EXTERNAS E CURRÍCULO OFICIAL 

 

Em 1995 tanto a presidência da república como o governo do Estado de São Paulo 

foram assumidos por representantes do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que 

tem em seus programas de governo a reforma do aparato estatal. (MOREIRA e ANGELO, 

s.d. MOURA, s.d. CAÇÃO, 2011). Guardadas as peculiaridades, tempos e dinâmicas próprias  

de cada ente,  parece-nos  que as ações postas em prática com a Reforma do Estado Paulista 

assemelham-se àquelas ocorridas na reforma em esfera nacional.  



 

A reforma no interior do Estado em São Paulo foi implementada a partir do primeiro 

mandato de Mário Covas, candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

eleito governador do Estado por sufrágio universal, em 1995. Desde o início de sua primeira 

administração foram criados programas relevantes, como o Programa Estadual de 

Desestatização (PED), instituído pela Lei 9.361 em 05 de julho de 1996, que em seu artigo 1º 

apresenta os objetivos do programa: 

Artigo 1º - Fica criado o Programa Estadual de Desestatização - PED, com 
os seguintes objetivos:  
I - reordenar a atuação do Estado, propiciando à iniciativa privada: 
a) a execução de atividades econômicas exploradas pelo setor público; e 
b) a prestação de serviços públicos e a execução de obras de infra - estrutura, 
possibilitando a retomada de investimentos nessas áreas; 
II - permitir à Administração Pública; 
a) a concentração de esforços e recursos nas atividades em que a 
presença do Estado seja indispensável para a consecução das 
prioridades de governo, especialmente nas áreas de educação, saúde e 
segurança pública; e 
b) o oferecimento de serviços e equipamentos públicos com atendimento dos 
requisitos de modicidade, regularidade e eficiência, garantida a fiscalização 
pelos usuários; 
III - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o 
saneamento das finanças do Estado. (SÃO PAULO, 1996, grifos nossos) 
 

A educação pública estadual paulista, indicada no PED como prioridade, passará por 

profunda reforma. Anunciada em 23 de março de 1995 pelo Comunicado 22, a referida 

apresenta as novas diretrizes para a educação pública do Estado. Respondia pela pasta da 

Educação a professora Teresa Roserley Neubauer da Silva. 

As diretrizes do Comunicado 22 foram regulamentadas por meio de uma série de 

leis, decretos e resoluções para área educacional. Por meio dessas novas legislações foram 

implementadas as seguintes mudanças na política educacional paulista: inserção da 

Progressão Continuada no Ensino Fundamental, aprovação de novo Plano de Carreira para o 

magistério3, reorganização da estrutura física da Rede, implantação de classes de aceleração, 

criação do Programa de Parceria Educacional Estado-Município e incentivo à 

municipalização do Ensino Fundamental de ciclo I, reclassificação de alunos no ensino 

fundamental e médio, criação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (SARESP), entre outras. (MOREIRA, ANGELO, sd.) 

O Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), 

instituído pela Resolução SE nº27 de 29 de março é um instrumento de avaliação externa da 

rede com objetivo, segundo informações extraídas do site oficial da secretaria, 

fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação 
da escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, visando orientar os 



 

gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria 
da qualidade educacional. As informações fornecidas pelo Saresp permitem 
aos responsáveis pela condução da Educação nas diferentes instâncias 
identificar o nível de aprendizagem dos alunos de cada escola nas séries e 
habilidades avaliadas, bem como acompanhar a evolução da qualidade da 
Educação ao longo dos anos. (SECRETARIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO, 2010) 

O Saresp inclui uma avaliação externa padronizada aplicada aos alunos dos 3º, 5º, 7º 

e 9º anos do Ensino Fundamental de 3º ano do Ensino Médio de toda a rede estadual de 

ensino. É um exame com questões de múltipla escolha envolvendo as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Física, Química e Biologia, sendo que 

Língua Portuguesa e Matemática estão presentes todos os anos nas provas e para as demais 

disciplinas ocorre um revezamento a cada ano. Além das provas cognitivas, existem 

questionários socioeconômicos que devem ser respondidos pelos pais, alunos, professores e 

gestores do ensino, por meio desses mecanismos o Saresp avalia o sistema de ensino paulista 

e monitora as políticas públicas para área da educação. (SÃO PAULO, 2011) 

A partir de 2009, o governo do Estado de São Paulo, passou a assumir as despesas 

oriundas da aplicação da avaliação nas redes municipais de ensino que manifestarem o 

interesse em participar do Saresp, de acordo com contrato de adesão firmado entre as partes. 

As escolas particulares também podem participar, desde que assumam as despesas 

decorrentes para aplicação das avaliações. (SÃO PAULO, 2011). 

Assim como no âmbito federal, no nível estadual temos como índice para aferir a 

qualidade da educação pública estadual o Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo), criado em 2007 pela Secretaria Estadual da Educação. O Idesp é 

composto por dois critérios: o resultado obtido pelos alunos no Saresp (o quanto aprendem) e 

o fluxo escolar, ou seja, o taxa média de aprovação, reprovação e evasão escolar em cada 

etapa de escolarização (e em quanto tempo aprendem). (SÃO PAULO, 2011)  

 Em maio de 2007, ainda, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lança o 

Programa de Qualidade da Escola. Segundo o órgão o Programa objetiva promover a 

melhoria da qualidade e a equidade do sistema de ensino na rede estadual paulista, com ênfase 

no direito que todos os alunos da rede pública possuem: o direito de aprender com qualidade. 

Para realizar esta tarefa, o Programa de Qualidade da Escola avalia anualmente cada escola 

estadual paulista de maneira objetiva, a fim de acompanhar a qualidade do serviço 

educacional prestado e propõe metas para o aprimoramento da qualidade do ensino que 

oferecem, a partir dos resultados que conformam o Idesp. (SÃO PAULO, 2011) 

Concordamos com Sousa e Oliveira (2003), que nos dizem 



 

Se com o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) o que se 
provoca é a competição entre unidades federadas, no caso de sistemas 
criados pelas próprias unidades federadas, com desenho censitário, esta 
lógica competitiva é transferida para as escolas, acrescida do poder de 
conformar os currículos escolares. Nessa perspectiva, vale lembrar o 
significado que podem assumir os Parâmetros Curriculares Nacionais, no 
sentido de se constituírem nos padrões de desempenho esperados, ou seja, 
os conteúdos a serem ensinados nas escolas serão aqueles que serão 
"cobrados" nas provas, elaboradas pelas instâncias externas à escola. 
(SOUSA e OLIVEIRA, p. 882, 2003) 

As avaliações externas terão uma importância central para a Secretaria Estadual 

da Educação a partir da década de 1990. Desde então medidas para reformar e reorganizar o 

currículo das escolas passam a ser adotadas, todavia, conforme já mencionado, este estudo se 

centrará na Reforma Curricular mais recente iniciada pela Secretaria Estadual da Educação a 

partir dos anos 2007.  

No ano de 2007, o governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de 

Estado da Educação (SEE), lança a reforma curricular através do Programa intitulado “São 

Paulo Faz Escola”. Segundo o site oficial da SEE, o objetivo do Programa é a implantação de 

um currículo único para as mais de 5 mil escolas de Ensino Fundamental ciclo II e Médio da 

rede estadual de ensino.4 Esta medida, de acordo com o que é divulgado pela SEE, visa que 

todos os alunos recebam o mesmo material e trabalhem os mesmos conteúdos com o mesmo 

programa. (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2008).  

José Serra, do Partido da Social Democracia Brasileira, governava o Estado de São 

Paulo naquele ano, ocupando o cargo até abril de 2010. À frente da Secretaria Estadual da 

Educação encontrava-se a professora e socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, que 

ocupou o cargo até março de 2009, sendo sucedida pelo ex-ministro da Educação Paulo 

Renato de Souza. Em 2010, Geraldo Alckmin, também do PSDB é eleito. Em 2011, 

juntamente com o governador eleito assume no novo Secretário de Educação: Herman 

Voorwald, atualmente responsável pela pasta. 

A Proposta Curricular passou a vigorar nas escolas estaduais da rede de São Paulo no 

ano de 2007, com diretrizes comuns que deveriam ser seguidas por todas as escolas. Ainda 

naquele ano o governo do Estado anunciava as “10 Metas para a Educação Paulista”. · O 

Estado de São Paulo, através das metas, definia suas prioridades para a Educação Básica 

pública. A Secretaria da Educação de São Paulo estabeleceu 10 ações a serem cumpridas a 

fim de que as referidas metas fossem atingidas: implementação do Projeto Ler e Escrever; 

reorganização da progressão continuada; currículo, expectativas de aprendizagem; 

diversificação curricular do Ensino Médio; educação de jovens e adultos; ensino fundamental 



 

de 9 anos; política de municipalização; sistema de avaliação externa; gestão de resultados e 

política de incentivos; plano de obras e investimentos. (SÃO PAULO, 2007) 

Uma das medidas adotadas para o alcance dessas metas foi a criação do Programa 

“São Paulo Faz Escola”: um programa de implantação imediata de um novo currículo único 

para todas as escolas estaduais paulistas. A SEE cria um site com o mesmo nome, onde estão 

as informações necessárias para auxiliar na implementação do novo currículo, visando a 

melhoria na qualidade da educação paulista. (SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO, 2010). 

Durante todo o ano de 2007, segundo o site oficial do Programa, a SEE solicitou aos 

professores, coordenadores e diretores da rede pública paulista que enviassem relatos e 

experiências de aprendizagem de sucesso para que fosse elaborada uma Nova Proposta 

Curricular a partir daquela que já se adotara na rede. Formou-se então uma comissão de 

especialistas em educação encarregada de produzir materiais orientadores do currículo, que 

posteriormente seriam enviados para as escolas. (SECRETARIA ESTADUAL DA 

EDUCAÇÃO, 2008). Até o momento de elaboração deste texto não tivemos acesso a nenhum 

documento que apresente resultados ou sínteses da mencionada consulta oficial. 

Segundo informações obtidas junto a docentes da rede estadual, estes entenderam a 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo como um conjunto de sugestões que poderia ser 

utilizada de forma flexível. Mas a partir da análise dos passos posteriores seguidos pela SEE, 

tendemos a acreditar que esta nova Proposta Curricular chegou às escolas em 2008 como um 

“projeto piloto”, para posteriormente implantar-se o Currículo Oficial da rede, em 2010. Ao 

analisarmos a Proposta Curricular e o Currículo Oficial, observamos que os dois documentos 

são praticamente idênticos: não houve alteração no material conforme divulgado pela SEE, 

houve apenas alteração no nome de Proposta para Currículo, de utilização obrigatória por toda 

a rede. 5 

Como parte da nova Reforma Curricular, o primeiro material que chegou às escolas 

no início do ano letivo de 2008, foi o “Jornal do Aluno” em conjunto com a “Revista do 

Professor”, posteriormente denominada “Caderno do Professor”. Segundo o site oficial da 

SEE, o Jornal do Aluno tinha como objetivo realizar uma recuperação de estudos durante os 

42 dias letivos iniciais. O material continha os conteúdos de todas as disciplinas curriculares 

com foco na leitura, interpretação e produção de textos. Ainda de acordo com o site, os alunos 

que não conseguissem superar as defasagens durante esses 42 dias seriam encaminhados para 

processos de recuperação no contra turno das aulas regulares. (SECRETARIA ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO, 2008)  



 

Temos quatro documentos oficiais orientadores para a implementação da reforma 

curricular: a “Proposta Curricular” (atualmente Currículo), “Cadernos do Gestor”, “Caderno 

do Professor” e “Caderno do Aluno”. (SEE, 2008)  

A Proposta Curricular (atualmente Currículo Oficial) foi elaborada com uma Base 

Comum a todas as disciplinas onde estão expressas as orientações gerais do currículo. 

Conforme declara em vídeo oficial a então assessora da SEE Maria Inês Fini  

Currículo é Cultura; Currículo referido às Competências; Currículo que tem 
como prioridade a competência leitora e escritora; Currículo que articula as 
competências para aprender; Currículo contextualizado no mundo do 
trabalho. (SEE, 2008). 

 O documento contava ainda com partes específicas correspondentes a cada 

componente: ou seja, uma proposta de organização dos conteúdos para cada uma das 

disciplinas constantes da matriz curricular. A Secretaria do Estado da Educação, desde o ano 

de 2010, entende que o Currículo está consolidado. A partir de então o documento não é mais 

designado Proposta Curricular, mas Currículo. Há algumas alterações na apresentação: 

embora os conteúdos disciplinares sejam os mesmos, estes são agregados em volumes por 

área de conhecimento, em um total de quatro cadernos. Cada caderno, após a apresentação do 

documento e uma breve explanação sobre a área é subdivido em componentes curriculares 

para os quais são apresentados conteúdos específicos: 1- Currículo Ciências Humanas e Suas 

Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia; 2-Currículo Ciências da Natureza e 

Suas Tecnologias: Ciências, Biologia, Física e Química; 3-Currículo- Linguagens e Códigos e 

Suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e Arte; 

4-Currículo Matemática e Suas Tecnologias:Matemática. (SEE, 2010) 

 O material em sua forma impressa compõe o acervo das escolas. Os docentes 

receberam somente o Caderno do Professor, instituído em 2008 e entregue até 2009. Nos anos 

de 2010, 2011 e 2012 não receberam mais este documento. A justificativa da SEE é que esses 

materiais estariam disponíveis na Internet gratuitamente. Atualmente o material, que não foi 

alterado desde a sua criação em 2008, pode ser acessado por docentes mediante uso de login e 

senha. 

Os Cadernos do Professor são organizados por disciplinas e bimestres, totalizando 

quatro volumes ao longo do ano. O material foi elaborado com sequências didáticas 

denominadas “Situações de Aprendizagem”, orientações e propostas de atividades, conteúdos 

e estratégias de aprendizagem que o professor deve trabalhar em sala de aula. Apresenta ainda 

um “passo a passo” detalhado sobre como professor deve preparar e atuar em cada aula. Os 

conteúdos são apresentados em forma de competências e habilidades6, a serem desenvolvidas 



 

e alcançadas pelos alunos também em cada aula. Ainda são apresentadas cargas horárias 

necessárias para o desenvolvimento de cada atividade, propostas de avaliação e recuperação 

da aprendizagem.  

A orientação aos gestores consta do documento Caderno do Gestor, lançado também 

em 2008. De acordo com o site oficial, este material foi elaborado especialmente para os 

professores coordenadores, para auxiliá-los na implementação do currículo. Com conteúdos 

que versam sobre currículo, planejamento e avaliação, o documento pretende subsidiar o 

trabalho do coordenador para elaboração do Projeto Político Pedagógico na a escola. Ao todo 

foram enviados às escolas três volumes do Caderno do Gestor, entre 2008 e 2010. 

(SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, 2010)  

Outro documento básico na implementação do Currículo foi apresentado no ano de 

2009. Trata-se do Caderno do Aluno distribuído para todos os estudantes das escolas públicas 

estaduais do Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio. Assim como o Caderno do 

Professor, o Caderno do Aluno é elaborado por disciplina, cada qual com quatro volumes ao 

longo do ano, distribuídos nos bimestres. O caderno também é composto por “Situações de 

Aprendizagem”, com pequenos textos, imagens, gráficos, tabelas, atividades, lições de casa, 

atividades de avaliação e recuperação, exercícios de múltipla escolha e espaços para que o 

aluno desenvolva as atividades propostas no próprio material. 

A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo,  por meio das ações apresentadas e 

produção dos materiais indicados, entende ter consolidado um novo Currículo para as escolas 

públicas paulistas, sendo este Currículo comprometido com a qualidade do ensino. 

 

A REFORMA CURRICULAR E A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO – 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

A adoção de currículos padronizados, como nos parece ser o caso do novo currículo 

do Estado de São Paulo, coloca-nos frente à discussão sobre qualidade da educação. 

A Reforma da Rede Pública Paulista, seguindo a tendência da Reforma do Estado de 

âmbito federal, introduz no Estado de São Paulo um novo modelo de administração,  com 

características que podem ser sintetizadas a partir do que afirma  Junquilho (2002): 

A importação de práticas gerenciais comuns ao setor privado da economia, 
incluindo nas agendas públicas temas como: eficiência, eficácia, 
produtividade, avaliação e controle de resultados, satisfação do consumidor, 
delegação e gestão participativa, prevenção e controle de gastos. 
(JUNQUILHO, 2002) 



 

Com esse modelo de administração, observamos uma forte presença do termo 

qualidade quando referido às questões educacionais ligado ao âmbito da produção econômica, 

descaracterizando a educação pública como um direito social. (SOUSA e OLIVEIRA, 2003). 

A qualidade da educação é condicionada a resultados mensuráveis por índices, fórmulas 

matemáticas e medidas padronizadas externas, descontextualizadas do ambiente escolar. 

(SILVA, 2009). 

Os resultados obtidos acabam sendo amplamente divulgados pela mídia impressa e 

falada, criando um sistema de “ranqueamento” entre as escolas. Os indicadores atuais de 

qualidade, ou seja, os índices extraídos das avaliações externas (Idesp, no caso do Estado de 

São Paulo), pautados em avaliações padronizados de proficiência  que aferem o rendimento 

da aprendizagem dos alunos, aliado ao fluxo escolar,  não levam em conta inúmeros fatores 

que compõem a estrutura de uma escola, e que, em nosso entendimento possivelmente 

relacionam-se à qualidades da educação 

Em nossa hipótese inicial, inferimos que para a SEE, a qualidade da educação está 

relacionada a estes índices: se os índices se elevam significa que temos uma educação de 

qualidade. Acreditamos que por isso, a criação e a padronização dos currículos sejam 

entendidas como tão importantes, uma vez que, desde 2009 as questões do Saresp, conforme 

exposto no site oficial da SEE, são todas baseada nas orientações do Currículo. A criação de 

um currículo único nos parece ser, ao fim e ao cabo, uma forma de garantir-se a preparação 

para os alunos saírem-se bem nessa avaliação externa.  

Entende-se que a qualidade da educação pautada somente nesses índices parece ser 

insuficiente. Consideramos que para uma educação ser efetivamente de qualidade devemos 

levar em consideração diferentes fatores indicados por Maria Abádia Silva (2009): as 

condições materiais de existência do aluno,o grau de escolaridade e acesso a cultura por parte 

dos pais, alunos e dos funcionários da educação, o financiamento público adequado, a gestão 

democrática da escola, formação dos professores e funcionários envolvidos com educação, 

valorização da carreira docente, formação continuada, trabalho coletivo na escola, projetos 

escolares, elaboração do Projeto Político Pedagógico, ambiente de trabalho, políticas de 

inclusão, funcionamento dos órgãos colegiados da escola, diálogo com as famílias, respeito às 

diferenças, autonomia pedagógica e financeira da escola, dentre tantos outros. (SILVA, 2009). 

Tal qual exposto ainda pela autora: 

 A qualidade social da educação escolar não se ajusta, portanto, aos limites, 
tabelas, estatísticas e fórmulas numéricas que possam medir um resultado de 
processos tão complexos e subjetivos, como advogam alguns setores 
empresariais, que esperam da escola a mera formação de trabalhadores e de 



 

consumidores para os seus produtos. A escola de qualidade social é aquela 
que atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e 
culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de 
estudantes em relação à educação; que busca compreender as políticas 
governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, 
voltados para o bem comum; que luta por financiamento adequado, pelo 
reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que 
transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas 
e de vivências efetivamente democráticas. (SILVA, 2009, p. 225) 

Buscamos iniciar uma discussão sobre o que implica a educação de qualidade, para 

isso recorremos ao conceito de qualidade social da educação mencionado acima. Refletindo 

sobre este conceito inferimos que os fatores que avaliamos ser essenciais para uma educação 

de qualidade estão sendo negligenciados pelas políticas públicas atuais da SEE de São Paulo. 

Pelo exposto até aqui, a qualidade entendida por esta pasta está intrinsecamente relacionada 

com o cumprimento de metas, o bom desempenho em avaliações externas e a elevação dos 

índices que aferem a qualidade educacional, valores comprometidos com os ideais de 

eficiência e eficácia, discutidos neste artigo. 

A discussão foi lançada e não se encerra aqui, na continuidade de nossa pesquisa o 

tema será aprofundado e novas concepções serão trazidas para análise e reflexão, outras 

pesquisas e autores serão consultados, bem como será realizada pesquisa de campo para 

confrontarmos a reflexão teórica com a prática cotidiana da reforma curricular em uma escola 

pública.  
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2
 Os termos eficiência e eficácia neste trabalho são entendidos tal como mencionam Adrião e Garcia (2008): 

“Por eficácia entende-se o resultado obtido pela ação escolar ao alcançar os objetivos educacionais previamente 
definidos. Já a eficiência refere-se ao atendimento desses objetivos com a maior economia de esforços e recursos 
possíveis. A produtividade da escola estaria, então, diretamente relacionada à existência de processo mais 
eficazes e eficientes.” (ADRIÃO, GARCIA, p. 782, 2008) 
 
3
 Atualmente o Plano de Carreira para o Magistério estadual se  encontra em revisão. 

 
4  Cabe ressaltar que para o Ensino Fundamental ciclo I, também existem orientações curriculares da Secretaria 
Estadual da Educação, mas este não é nosso objeto de estudo neste trabalho. 
 
5
 Aqui reproduzimos um trecho da Proposta Curricular e do Currículo Oficial, como exemplo de nossa 

afirmação. Na Proposta Curricular o texto aparece na página 4 e no Currículo Oficial na página 8:“A sociedade 
do século 21 é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do conhecimento, seja para trabalhar, conviver, 
exercer a cidadania seja para cuidar do ambiente em que se vive. Essa sociedade, produto da revolução 
tecnológica que se acelerou na segunda metade do século passado e dos processos políticos que redesenharam as 
relações mundiais, já está gerando um novo tipo de desigualdade ou exclusão, ligada ao uso das tecnologias de 
comunicação que hoje mediam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais.” (SÃO PAULO, 2007, SÃO 
PAULO 2010)   
 
6
 A SEE entende por habilidades e competências: “As habilidades possibilitam inferir, pela Escala de 

Proficiência adotada, o nível em que os alunos dominam as competências cognitivas, avaliadas relativamente aos 
conteúdos das disciplinas e em cada série ou ano escolares. Os conteúdos e as competências (formas de 
raciocinar e tomar decisões) correspondem, assim, às diferentes habilidades a serem consideradas nas respostas 
às diferentes questões ou tarefas das provas. Elas funcionam como indicadores ou descritores das aprendizagens 
que se espera os alunos terem realizado no período avaliado (...) Entende-se por competências as modalidades 
estruturais da inteligência, ou melhor, o conjunto de ações e operações mentais que o sujeito utiliza para 
estabelecer relações com e entre os objetos, situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer. Elas expressam 
o melhor que um aluno pôde fazer em uma situação de prova ou avaliação, no contexto em que isso se deu.” ( 
SÃO PAULO, pp. 13 e 14) 
 



 

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 


