PARÂMETROS DE QUALIDADE

Izabel Sadalla Grispino *

O Estado de São Paulo, por sua Secretaria Estadual da Educação, realiza mudanças no seu
sistema de ensino. Iniciou, em maio p.p., com um novo sistema de avaliação. Todas as escolas
da rede estadual passaram a adotar um mesmo padrão de médias bimestrais, com notas em
números inteiros que vão de zero a 10. Os valores decimais são arredondados para cima. A
proposição foi mudar a avaliação da progressão continuada, do ensino fundamental, que
passou a ser de cada 2 anos e não mais de 4.

Recentemente, um mês depois, em junho, a Secretaria montou um esquema de controle de
qualidade de ensino: a partir de 2008, o ensino médio receberá um material didático, elaborado
pelo Estado, para cada uma de suas séries. Após essa primeira etapa, a Secretaria fará o
material para o ensino fundamental, de 5.ª à 8.ª série; uma versão para professores e outra
para alunos. Para a 1.ª à 4.ª série, o Estado vai utilizar o material já produzido pela Prefeitura
de São Paulo, com seu enfoque em leitura e escrita.

Essas preparações fazem parte do projeto intitulado “Percurso de Aprendizagem”. O objetivo
do projeto é delinear o conteúdo mínimo que os alunos das escolas públicas devem aprender,
conteúdo que será cobrado em exames, como no Sistema de Avaliação do Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), avaliação externa à escola que visa aferir o
rendimento escolar da rede pública de ensino.

Os materiais didáticos têm como suporte os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) no fim dos anos 90. Os Parâmetros foram
criados para servir de referência, de orientação, à elaboração de currículos às escolas públicas
e privadas do País.Fornecem recomendações gerais para as disciplinas, enfatizam a
ministração do conteúdo, sem fim em si mesmo, trabalhado por meio do desenvolvimento das
competências e das habilidades dos alunos.

Os materiais elaborados pelo Estado abordam áreas de estudos semelhantes às dos
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Parâmetros. Não são divididos em disciplinas e sim em três grandes áreas: Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, que incluem matemática, física, química e biologia;
Ciências Humanas e suas Tecnologias – história, geografia, sociologia e filosofia; e
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – língua portuguesa e literatura, artes, educação
física, língua estrangeira.

Esses materiais serão como guias e trarão síntese de conteúdos, indicações bibliográficas,
recomendações de estudos e exercícios. Segundo a Secretaria, eles não substituirão o livro
didático. Diferentemente dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o material, elaborado
pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, vai além das recomendações gerais para
as disciplinas, vai conferir, posteriormente, em avaliações, sua aplicabilidade.

O professor deverá fazer uma adequação do livro didático ao novo material, processo, hoje,
nada fácil ao professor. Buscam-se caminhos revigoradores do processo
ensino-aprendizagem, mas essas inovações cairão em terreno fértil, adubado para a nova
colheita?

Continua-se o processo de reformar a casa pelo teto, deixando as paredes trincadas, o alicerce
abalado!

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em agosto/2007)
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