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O governo Fernando Henrique Cardoso ultimou, no país, em seus dois mandatos 

presidenciais consecutivos, um amplo processo de Reforma do Estado brasileiro. Tendo 

como marco o documento "Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado", criado 

em 1995, pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), 

sua finalidade declarada era a de definir os objetivos e as diretrizes para a reforma da 

administração pública brasileira, sob “bases modernas e racionais” (BRASIL. MARE, 

1995, p.06). Pautada nesse argumento, tal Reforma guiou-se por uma lógica 

fundamentalmente economicista, tendo como pontos estratégicos para a reorientação 

das prioridades do Estado: a redução e eficiência em seus gastos; a redistribuição de 

funções e verbas entre suas instâncias federadas; sua atuação focalizada; seu controle de 

resultados; a associação qualidade-produtividade em suas ações; a focalização do 

funcionário público como dinamizador e responsável pelos resultados desse processo; 

etc.  

Assim, as políticas educacionais definidas nesse contexto estruturaram-se de 

forma bastante coerente às estratégias da referida Reforma. A focalização no setor 

educacional, por exemplo, centrou-se, de modo incisivo, sobre o ensino fundamental, 

sob o argumento de necessidade de melhoria de sua qualidade, o que implicou a 

redistribuição de funções e verbas entre as instâncias federadas. O objetivo era, 

declaradamente, a redução dos gastos e a eficiência da gestão local das verbas do ensino 

fundamental. Ainda, dentre as estratégias para a otimização da qualidade dessa etapa do 

ensino formal, foram criadas políticas direcionadas especificamente para o professor, 

com base no pressuposto de ser ele o responsável principal pelos resultados da 

qualidade a ser, doravante, alcançada. De tal modo, nos discursos do presidente 

Fernando Henrique, o professor passou a ser interpretado como “o grande agente dessa 

mudança” (BRASIL. PRESIDENTE, 2002, v.4, p.766), “a chave de tudo” (BRASIL. 

PRESIDENTE, 2002, v.6, p.437), enfim, os professores se tornaram os “personagens 

centrais dessa história” (BRASIL. PRESIDENTE, 2002, v.8, p.87)). 

Com base nesses pressupostos e objetivos, uma ampla gama de reformas foi 

iniciada no setor educacional brasileiro, por meio da criação de inúmeras legislações 
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(LDB 9394/96; Emenda Constitucional n.14; Lei 9424/96 etc.), documentos 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais etc.), políticas 

(Avaliação dos Sistemas de Ensino; Programa Nacional do Livro Didático; TV Escola; 

etc.) e campanhas (“Acorda Brasil, Tá na Hora da Escola”, “Ano da Educação”, “Toda 

Criança na Escola” etc.). Destarte, como lembra Dias (2004), sob essa situação de 

efervescência política e política educacional brasileira, Mário Covas, em 1995, assumiu 

o governo do Estado de São Paulo, numa sintonia completa com o governo de Fernando 

Henrique, no sentido de pôr em marcha, dentro do contexto paulista, a Reforma do 

Estado e da educação desenhada por aquela gestão. 

Conforme destacou o próprio Mário Covas, em seu discurso de posse como 

governador do Estado de São Paulo, em 1995: 

 
Um novo modelo está sendo construído [pelo governo Fernando 
Henrique], e São Paulo poderá manter nele seu lugar de dínamo e de 
colméia de cérebros e de iniciativas. (...). Vamos reinventar as práticas 
administrativas, usando formas empresariais de gestão. Vamos 
promover parcerias inovadoras com o setor privado e com o setor das 
associações voluntárias, delegando a produção de serviços públicos a 
quem tiver maior competência para fazê-lo. Vamos priorizar os 
investimentos com base em critérios de eficiência social e econômica. 
Vamos transformar empresas estatais e repartições públicas em 
centros de produção de resultados, para que possam prover serviços de 
qualidade para a população. Vamos descentralizar a gestão e avaliar os 
resultados, usando as tecnologias da informação para conferir 
autonomia às unidades locais – escolas, hospitais, distritos policiais, 
postos de saúde, escritórios regionais, serviços de assistência social e 
assim por diante –, e vamos mobilizar a população usuária para que 
avalie o desempenho dos serviços prestados (SÃO PAULO. 
GOVERNADOR, 1995, s/p, grifo meu).  

 

Sob essas bases, São Paulo acabou se destacando nesse processo como um dos 

principais espaços de operação da mencionada lógica econômico-reformista daquele 

governo, inclusive pela política educacional implementada no Estado. Mas o que isso 

efetivamente significou em termos práticos? Com base nessa questão, o objetivo central 

deste artigo é analisar, histórica e politicamente, a materialização dessa lógica no Estado 

paulista por meio da apresentação de suas ações no campo político-educacional, a partir 

de 1995, que, a despeito de sua aparência pedagógica, trazia em seus fundamentos 

alguns pressupostos economicistas muito coerentes aos próprios pressupostos da 

Reforma do Aparelho do Estado brasileiro. Para tanto, foram utilizados como 
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instrumentos metodológicos a revisão bibliográfica e a análise documental e de 

discursos proferidos no período de governo de Fernando Henrique Cardoso e de seus 

afiliados.  

 

A política e a política educacional paulista sob a lógica da Reforma do Estado 

 

Uma primeira observação a ser feita sobre o tema diz respeito à questão político-

partidária que o envolve. A gestão Mário Covas era profundamente afinada com a 

ideologia partidária e administrativa da gestão Fernando Henrique Cardoso, de modo 

que seu grau de autonomia política frente às decisões federais parecia se dar no limite 

das propostas de uma mesma sigla partidária: o PSDB.   

De tal modo, dentro da tônica do governo federal e aspirando colocar o Estado 

de São Paulo em “seu lugar de dínamo” no processo de Reforma do Estado brasileiro 

(SÃO PAULO. GOVERNADOR, 1995, s/p), Covas tinha como parte prioritária de seu 

projeto governista aliar qualidade e produtividade, desenvolvendo um serviço público 

que apresentasse “qualidade com produtividade” (SÃO PAULO. Decreto 40.536, artigo 

2, inciso VIII, 1995, grifo meu). Seguindo essa meta, já em 1995, o governador 

instituiu, no Estado paulista, pelo Decreto nº 40.536/95, o “Programa Permanente da 

Qualidade e Produtividade no Serviço Público”, que deveria envolver todos os órgãos e 

entidades da administração pública estadual (direta ou indireta), bem como as autarquias 

de regime especial.  

Segundo o artigo 1 do referido Decreto, seu objetivo central era o de: 

 
(...) propiciar ao cidadão o atendimento eficaz de suas necessidades, 
por meio de um processo de melhoria contínua e permanente dos 
serviços prestados, com redução de custos e ganhos de produtividade 
(SÃO PAULO. Decreto 40.536, artigo 1, 1995, grifo meu). 

 

Buscando esse objetivo, ficou estipulado, pelos incisos II e III do artigo 2 do 

citado Decreto, que o serviço público desenvolveria suas atividades com vistas a 

possibilitar, aos sujeitos que trabalham nos diversos órgãos e entidades, o 

“desenvolvimento de seus valores humanos e dos conhecimentos funcionais essenciais 

para a qualidade e produtividade”, além de “obter o envolvimento e o comprometimento 

de todos os agentes públicos com a qualidade e produtividade”. Todos os secretários de 
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seu governo fariam parte do programa, inclusive a Secretária da Educação, Rose 

Neubauer, que, tal como todos os outros secretários dessa gestão, seria membro do 

“Conselho Superior da Qualidade e Produtividade”. Nesse sentido, fica fácil entender 

por que as metas traçadas na pasta educacional paulista mantiveram profunda afinidade 

com esse Programa governamental.  

Já no Comunicado da SEESP1 de 22 de março de 1995 (SÃO PAULO. SEE, 

introdução, s/p, grifo meu), a Secretaria havia chegado à conclusão de que, por 

conseqüência do profundo avanço tecnológico alcançado nos anos 80, do impacto da 

informatização e do crescente processo de internacionalização da economia, o Estado 

paulista precisava posicionar-se pela formação de um novo perfil de cidadão: “criativo, 

inteligente, capaz de solucionar problemas, de se adaptar às mudanças do processo 

produtivo e, principalmente, de gerar, selecionar e interpretar informações”. Segundo a 

SEE (Loc. cit., grifo meu), a educação tornava-se “mais do que nunca, indispensável ao 

sucesso econômico e social de qualquer país” que se propusesse “a enfrentar a 

competição internacional”, o que implicaria o questionamento sobre os sistemas de 

ensino, bem como exigiria a “ousadia para revê-los e modificá-los”. E era isso que o 

governo de São Paulo se propunha a fazer naquele momento: o Estado assumiria o papel 

de “articulador e integrador de um projeto de Educação” paulista, e a Secretaria 

formularia uma política de educação, que integrasse “os recursos humanos, físicos e 

materiais, até o estabelecimento de parcerias profícuas para o Estado” (Loc. cit.). 

Baseada nessa lógica e de forma coerente ao programa de governo federal, a 

gestão Mário Covas (SÃO PAULO. SEE, Comunicado de 22.03.95, s/p) estabeleceu 

como “a grande diretriz” de sua atuação na área educacional “a revolução na 

produtividade dos recursos públicos que, em última instância”, deveria “culminar na 

melhoria da qualidade do ensino”. Para tanto, foram fixados como eixos básicos para 

atuação no setor a racionalização organizacional, a mudança nos padrões de gestão e a 

melhoria na qualidade do ensino (NEUBAUER, 1999).  

Nesse contexto, peso especial foi dado aos professores, interpretados como os 

“jogadores”, que, no “time” da escola, seriam os responsáveis pela realização dos “gols” 

contra ou a favor dos alunos (SÃO PAULO. SEE, 1997, p. 07). Nas palavras da SEE 

(Loc. cit.): 
                                                 
1 Sigla de Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Usualmente também é identificada 
simplesmente pela sigla SEE, Secretaria Estadual de Educação. 
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As mudanças em educação ou acontecem na sala de aula, ou não 
acontecem. É ela o espaço mais nobre de toda a escola (...). É entre as 
quatro paredes da sala de aula que os alunos tornam-se audazes 
navegantes do universo do Conhecimento, ou se convencem de que 
jamais poderão lançar-se nesta empreitada. 

 
Paralelamente a esse discurso, no plano da organização educacional, a SEE ia 

reformando o contexto organizacional, curricular e pedagógico de atuação desses 

profissionais, ao implantar políticas e programas inovadores afinados ao projeto político 

federal maior de reorganização das relações federadas com os municípios, sob os 

princípios da racionalização e da desconcentração, numa lógica de qualidade produtiva. 

Mais do que isso, a Secretaria, tal como num quebra-cabeça, ia apresentando suas 

medidas às pessoas sem que estas pudessem compreender claramente que tais políticas 

“faziam parte de um projeto amplo cujo objetivo ultrapassava as finalidades 

apresentadas pela SEESP” e que se acoplava à “reforma educacional atrelada às 

políticas nacionais”, que estavam modificando o rumo da educação pública brasileira 

(VIRIATO, 2001, p.18).  

 

O ensino fundamental paulista: entre objetivos e pretextos 

 

Desde 1995, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo passou a 

implementar uma gama de ações político-educacionais voltadas para a construção 

daquilo que ela chamou de “A escola de cara nova”, cujo maior objetivo declarado era o 

de diminuir os índices de evasão e de repetência escolar. Por meio da prática constante 

de referência ao diagnóstico apresentado no Comunicado da SEE de 22/03/95 (sobre a 

baixa qualidade do ensino, os altos índices de evasão e repetência, o gigantismo e a 

morosidade da máquina burocrática, a falta de instrumentos de controle sobre o sistema 

etc.), com esse programa, a Secretaria buscou reformar vários pontos organizacionais do 

modelo educacional do Estado: reorganizou a estrutura física escolar, separando 

espacialmente crianças de adolescentes (1996); ampliou as horas diárias de aula de 04 

para 05 (1996); criou a figura do coordenador pedagógico nas escolas (1996); implantou 

um sistema estadual de avaliação do ensino (1996); criou procedimentos para 

recuperação de alunos (recuperação paralela, intensiva -1995- e de ciclos -1998) e para 



 6 

aceleração de suas aprendizagens (classes de aceleração -1996); ampliou a autonomia 

das escolas para elaborarem regimento escolar e projeto pedagógico (1998); etc..  

Logo no início do governo Covas, a SEE, assumindo as alternativas legadas pela 

LDB/96, definiu para o Estado paulista a organização escolar em ciclos. O ensino 

fundamental de São Paulo, até então seriado, passou a ter o seguinte formato: ciclo I, 

abarcando da 1ª a 4ª série, e o ciclo II, abrangendo da 5ª a 8ª série. Em cada ciclo, a 

forma de evolução escolar do aluno paulista passou a se dar por progressão continuada. 

Nessa nova organização de ensino, o aluno começou a “progredir” dentro de seu ciclo, 

ano a ano, segundo o seu ritmo de aprendizagem, rompendo com o veículo da 

reprovação escolar. Prevista também pela LDB/96, a progressão continuada foi 

instituída em São Paulo por meio da Deliberação CEE2 nº 9/97. Todavia, ela só foi 

adotada pela Secretaria da Educação do Estado no ensino fundamental (regular e 

supletivo) a partir de 1998. Coerentemente ao ideário pedagógico defendido pela União, 

a progressão continuada teria sido pensada: 

 
(...) para garantir melhores condições para a aprendizagem escolar. 
(...) [A progressão continuada] considera que há sim competências 
básicas a serem trabalhadas e cobradas dos alunos e, neste caso, 
também da escola, mas sustenta que estas competências não se 
desenvolvem linearmente para todos os alunos, não podendo estes 
serem punidos por apresentarem ritmos e formas de aprender 
diferentes das dos colegas e das expectativas dos professores (São 
Paulo. CEE, 2001, grifo meu). 
 

Conforme explica Vera Lúcia Wey (SÃO PAULO. SEE, 1999, s/p, grifo meu), 

coordenadora da CENP3/SEE, na época, com a progressão continuada, não se esperava 

que a criança, ao final de cada ano, estivesse “dominando todos os conteúdos 

específicos daquela série”, mas que ela tivesse “adquirido algumas habilidades e 

competências básicas para progredir no ano seguinte, eventualmente recuperando 

alguns conteúdos que ficaram defasados no ano anterior”. Toda essa flexibilização 

serviu para que, nesse período, São Paulo conseguisse praticamente colocar em xeque o 

problema da repetência escolar e de seu desperdício de verbas no setor - não obstante os 

baixos resultados verificados na qualidade do ensino pelas avaliações de sistema. 

                                                 
2 Sigla de Conselho Estadual de Educação. 
3 Sigla de Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
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Baseando-se na crença da necessidade desse tipo de mudança na educação 

paulista, a SEE defendia que esse novo modelo exigiria uma “alteração radical” na 

concepção de ensino, de aprendizagem e de avaliação, bem como uma “atuação 

pedagógica inovadora”, com o repensar dos modelos homogeneizadores de atuação 

docente (SÃO PAULO. SEE, 2000, p.08), privilegiando um modo de atuar “flexível”, 

com um “padrão metodológico” que mobilizasse nos alunos o interesse, a participação, 

o desafio, o pensamento, o entusiasmo, possibilitando seus acertos, valorizando seus 

avanços e melhorando suas auto-estimas, tornando o ensino mais “significativo”, 

prazeroso e atrativo para o aluno (idem, p.12, grifo meu). Tudo isso, fragilizava nas 

escolas a perpetuação do modelo tradicional de ensino e, consequentemente, sua rigidez 

pedagógica, permissiva em relação à lógica da repetência e do aumento de gastos e re-

investimentos no setor.  

Segundo sugere a SEE, em sua coleção de vídeos “A escola de Cara Nova” - 

encaminhada às Diretorias de Ensino como material de capacitação (SÃO PAULO. 

SEE, 1998a; 1998b; 1998c; 1999) -, o modelo pedagógico privilegiado seria o de 

trabalho com Projetos, ou seja, o do trabalho interdisciplinar a partir de temas 

significativos para os alunos e com uso constante de materiais pedagógicos variados. Já 

o modelo de avaliação indicado pela Secretaria seria o da avaliação contínua, com o 

acompanhamento do desempenho e do progresso da criança em seu processo 

individualizado de aprendizagem, e distanciado da prática da reprovação escolar (SÃO 

PAULO. SEE, 1999). 

Compatível com a divisão escolar em ciclos, desde 1996, a rede estadual já 

havia adotado o programa de reorganização do ensino nas escolas estaduais, de modo a 

dividir o atendimento dos alunos em prédios exclusivos para o ensino fundamental de 1ª 

a 4ª série e para o ensino fundamental de 5ª a 8ª série. Iniciativas como a de adaptação 

das escolas ao seu público e a de adoção da proposta de salas ambiente (salas temáticas 

de ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, voltadas para o desenvolvimento específico de 

cada disciplina) e de salas ambientadas (salas de 1ª a 4ª séries, com adaptação de 

material e de organização espacial à faixa etária dos alunos) também foram implantadas 

com a justificativa de tornar a escola mais atraente para o aluno e de deixar as aulas 

mais interessantes.  
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Todas essas ações contribuíram para que a municipalização do ensino, 

estimulada pelo governo federal com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), tomasse impulso no 

Estado paulista (apesar da resistência da APEOESP4 sobre o assunto) ao possibilitar que 

ele atuasse com as escolas de ciclo II e que os Municípios criassem ou assumissem as 

unidades de ciclo I - nos casos em que houvesse a municipalização do ensino. 

Em concordância às orientações federais, a Resolução paulista de nº 125/98 

adotou para São Paulo o princípio da educação inclusiva e, somente em casos 

necessários, permitia a abertura de classes de educação especial ou salas de recursos e 

ensino itinerante. Além disso, para os alunos com defasagem idade-série, o Estado criou 

as classes de aceleração, objetivando avançar esses alunos em seu percurso escolar e 

reintegrá-los no fluxo regular, eliminando desperdícios de verbas com reprovações.  

Concomitantemente a essas medidas, a SEE implantou programas de 

recuperação nas férias e de reforço semanal paralelo ao turno do aluno. Segundo Vera 

Lúcia Wey (SÃO PAULO. SEE, 1999), todas essas medidas de recuperação tinham 

papel fundamental no sistema de progressão continuada. Elas seriam pautadas pelo 

pressuposto de que os indivíduos eram diferentes e com características diversas e que, 

por isso, cada um deveria progredir à medida que superasse suas dificuldades. Para 

tanto, de acordo com ela, a relação do professor com o aluno seria fundamental: ele 

deveria resgatar a auto-estima do aluno e “estabelecer uma relação afetiva tal [com o 

educando] que” pudesse “garantir, a essa criança, a condição de estar aprendendo 

sempre” (SÃO PAULO. SEE, 1999, s/p, grifo meu). 

Apesar disso, segundo a Secretaria, o professor somente passaria “a atender 

melhor sua clientela” quando reconhecesse: 

 
(...) ser ele o especialista em aprendizagem: não o psicólogo, não o 
neurologista, não o fonoaudiólogo. Um professor competente e ciente 
dessa competência leva, inevitavelmente, os alunos a se apropriarem 
dos conteúdos escolares. Deixa de haver, portanto, qualquer motivo a 
justificar a retenção (SÃO PAULO. SEE. 2000, p.09, grifo meu). 

 

                                                 
4 Sigla de Associação de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, denominada Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Sindicato/APEOESP), a partir de julho de 1990. 
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Com base nessas ideias, em 2001, o Estado, por meio de uma Indicação do CEE, 

apresentou suas “Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental no Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo”. Nela, o CEE (SÃO PAULO. CEE, 2001) lembrou que 

as “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental” já haviam sido 

instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 02/98 e pelo Parecer CNE/CEB nº 04/98, e 

destacou que os “Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental” também tinham 

sido apresentados à sociedade e às comunidades escolares, “respectivamente, como 

normas e como pontos de referência para que cada escola” elaborasse e desenvolvesse o 

seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Com isso, o Conselho Estadual 

explicitava as referências que fundamentavam as definições constantes da referida 

indicação, reforçando as diretrizes e orientações curriculares e didático-pedagógicas 

emanadas em nível federal no ano de 1998.  

Com todas essas medidas organizacionais e pedagógicas, o Estado de São Paulo 

passou a reordenar seu regime de colaboração com os municípios no setor educacional, 

seguindo o modelo de redistribuição de atribuições interfederações e de racionalização 

de verbas, constante da Reforma do Estado posta pelo governo da União, restringindo, 

igualmente, sua atuação operacional e financeira na manutenção do ensino fundamental 

paulista. Para tanto, contudo, foi essencial o lançamento de seu “Programa de Ação de 

Parceria Educacional Estado-Município”, pelo Decreto Estadual nº 40.673/1996, cujo 

escopo foi iniciar um processo ordenado de municipalização parcial ou integral do 

ensino fundamental de 1ª a 4ª série. Esse programa recebeu grande impulso com a 

política de redistribuição de verbas entre estados e municípios feita pelas legislações 

federais do FUNDEF. 

Essas alterações foram ocorrendo, a despeito da estrutura educacional que São 

Paulo já havia conseguido montar ao longo de sua história, no processo de construção 

de sua rede escolar (apesar de suas muitas falhas qualitativas), da oposição do setor 

educacional organizado e do grande potencial estadual de investimento no setor - 

comparativamente aos municípios paulistas. 
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Considerações Finais 

 

Apesar dessa ampla reforma educacional realizada no Estado de São Paulo 

no período, segundo Callegari (2006), as curvas da avaliação do SAEB foram todas 

declinantes em matéria de qualidade do ensino no Estado, ano após ano, de maneira 

sistemática. Assim, segundo dados do INEP (MEC. INEP, 2007, p.11-2), entre os anos 

de 1995 a 2001, as médias de proficiência em língua portuguesa alcançadas pelos alunos 

da 4ª série do ensino fundamental das escolas urbanas estaduais de São Paulo foram de 

190,6, em 1995, 182,3, em 1997, 172,9, em 1999, chegando a 166,9, em 2001. No caso 

da proficiência em matemática, os resultados não ficaram distantes disso, saindo da 

média de 193,6, em 1995, 186,8, em 1997, 184,6, em 1999, caindo para 180,5, em 2001.  

Tal fato indica que, a despeito da ampla alteração no modelo organizacional, 

pedagógico e curricular educacional realizada pelo Estado, segundo Dias (2004), essas 

iniciativas não foram acompanhadas de aumento de investimentos financeiros 

proporcional ao caráter da reforma pedagógica posta em ação. Isso era muito coerente 

com o contexto federal de Reforma do Estado, em que as metas se centravam, dentre 

outras coisas, no enxugamento de investimentos pelo poder público por meio da 

racionalização de gastos (fundamentalmente com as áreas sociais) e da simples 

realocação de verbas, da redefinição de prioridades, dos cortes de desperdícios e da 

responsabilização local (e do funcionário público) pelos resultados. 

A partir de tal retrospecto, deparamos com aspectos relevantes para inferirmos 

que a reforma praticada na educação escolar paulista, pós-1995, e o desejo de mudança 

na concepção pedagógica sinalizado pela SEE, não resultaram fundamentalmente de 

uma concreta busca de melhorias em relação à qualidade educacional presentes aos 

discursos manifestos e documentos então elaborados. Tais propostas revelaram-se mais 

como pretextos, com origens e finalidades econômicas, que como metas efetivas, 

consoantes com as necessidades prementes e concretas do ensino fundamental paulista. 
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