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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema a relação entre a Base Nacional Comum 

Curricular (2018), o Currículo da Cidade (2017) e o ensino de História na 

Cidade de São Paulo. O Currículo da Cidade foi elaborado para se alinhar à 

BNCC com um discurso de construção participativa e continuidade aos debates 

da rede municipal  de ensino de São Paulo, questionamos nesta pesquisa o 

quanto esta proposta curricular se aproxima ou se distancia da BNCC e das 

últimas propostas da rede, as Orientações curriculares e proposição de 

aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II: História (2007), e os 

Direitos de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral: História (2016), 

também investigamos como se deu este processo de construção democrática e  

como a Cidade de São Paulo se faz presente na prescrição. Utilizamos a 

metodologia de pesquisa documental, fazendo uso na análise do currículo os 

referenciais teóricos Goodson (1995), Apple (2006), Willians (2005), Quijano 

(2005;2010), Bittencourt (1998, 2001, 2004, 2011, 2019), Moeller e Tarlau 

(2020) e Michetti (2020). Como parte propositiva produzimos uma lista de 

leituras para problematizar o currículo e as prática nestes tempos de BNCC.  

 

Palavras-chave: Currículo de História; BNCC; Cidade de São Paulo; Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo; Ensino de História; ProfHistória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This work has as its theme the relationship between the Base Nacional Comum 

Curriculum (2018), the Curriculum of the City (2017) and the teaching of history 

in the city of São Paulo. The problem is how the City Curriculum, which was 

designed to align itself with the BNCC with a discourse of participatory 

construction and continuity to the debates of the São Paulo municipal education 

network, approaches or distances itself from the BNCC and the latest proposals 

of the network , in addition to how the City of São Paulo is present in the 

prescription, whether with the effective participation of society, how it is 

understood in the document and how it is present in the prescription. As a 

methodology, we will analyze the process of building the curriculum through 

documentary research, and we will analyze the prescription comparing the 

BNCC and the last two prescriptions of the municipal network, the Curricular 

Guidelines and Learning Proposition for Elementary School: Cycle II: History 

(2007), the Learning Rights of the interdisciplinary and authorial cycles: History 

(2016). As theoretical references for curriculum analysis, we used Goodson 

(1995), Apple (2006), Willians (2005), Quijano (2005;2010) and Bittencourt 

(1998, 2001, 2004, 2011, 2019), Moeller and Tarlau (2020) and Michetti (2020). 

As a propositional part, we produced a reading list to problematize the 

curriculum and practices in these times of BNCC. 

 

Keywords: History Curriculum; BNCC; Sao Paulo City; Municipal Network of 

São Paulo; History Teaching. 

  



 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 9 

1 O CURRÍCULO ......................................................................................... 16 

1.1 UMA CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO ......................................................................................................... 16 

1.2 CURRÍCULO E ENSINO DE HISTÓRIA ........................................................................................................ 27 

1.3 UMA PROPOSTA CURRICULAR EM TEMPOS DE BNCC ................................................................................ 35 

2 UM BREVE HISTÓRICO DA REDE E SUAS SINGULARIDADES .......... 45 

3 A PRODUÇÃO DO CURRÍCULO DA CIDADE (2017) ............................. 69 

3.1 A PRODUÇÃO DO DOCUMENTO ............................................................................................................ 69 

3.2 A CONSTRUÇÃO “DEMOCRÁTICA” DO CURRÍCULO .................................................................................... 81 

3.3 A ANÁLISE POR ASSESSORES E FINALIZAÇÃO DA ESCRITA DO DOCUMENTO ..................................................... 95 

4 O CURRÍCULO PRESCRITO ................................................................. 102 

4.1 SUMÁRIO, ESTRUTURA DO DOCUMENTO E CARTA DE APRESENTAÇÃO ......................................................... 104 

4.2 TEXTO DE APRESENTAÇÃO E AS PREMISSAS PARA A REFORMA ................................................................... 112 

4.3 CONCEPÇÕES E OS TRÊS CONCEITOS QUE EMBASAM O CURRÍCULO ............................................................. 117 

4.4 EDUCAÇÃO INTEGRAL ....................................................................................................................... 127 

4.5 EQUIDADE ..................................................................................................................................... 131 

4.6 EDUCAÇÃO INCLUSIVA ...................................................................................................................... 136 

4.7 A MATRIZ DE SABERES E OS TEMAS INSPIRADORES DO CURRÍCULO DA CIDADE ............................................ 138 

4.8 BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A PARTE COMUM DO CURRÍCULO DA CIDADE ................................................ 152 

4.9 O CURRÍCULO DE HISTÓRIA ............................................................................................................... 154 

4.10 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS .............................................................................. 155 

4.11 ASSESSORES E CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO .................................................................................. 156 

4.12 CONCEPÇÃO DA DISCIPLINA E OBJETIVOS ......................................................................................... 157 

4.13 ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS ................................................................................................... 169 

4.14 ANÁLISE DOS CONTEÚDOS............................................................................................................ 177 

4.15 CICLO DE ALFABETIZAÇÃO ............................................................................................................ 177 

4.16 CICLO INTERDISCIPLINAR .............................................................................................................. 183 

4.17 CICLO AUTORAL ......................................................................................................................... 189 

4.18 MÉTODOS ................................................................................................................................. 192 

4.19 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURRÍCULO DA CIDADE – HISTÓRIA .............................................. 193 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................... 200 



 
 

 
 

 

6 PARTE PROPOSITIVA .......................................................................... 206 

6.1 SUGESTÕES E PROVOCAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS PARA ALÉM DA BNCC. ..................................................... 207 

 



9 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesta introdução vou delinear parte da minha trajetória acadêmica e profissional até 

o ProfHistória, o contexto de produção desta pesquisa e as escolhas feitas neste 

processo. 

Antes de ser professor minha trajetória está ligada a história da classe trabalhadora. 

Meus pais não chegaram a terminar o ensino médio, ambos tiveram que começar a 

trabalhar muito cedo, eu sempre estudei em escola pública e comecei a trabalhar no 

comércio com 16 anos, o que me levou a cursar o terceiro ano do ensino médio no 

período noturno. 

Iniciei minha graduação com bolsa do Prouni (Programa Universidade Para Todos) 

no ano de 2007, quando tinha 19 anos, inicialmente nas Faculdades Integradas 

Teresa Martin, que naquele mesmo período foi comprada pela UNIESP. Trabalhava 

em minha cidade durante o dia e ia para o centro de São Paulo a noite para estudar. 

Em 2010, terminei a graduação e até pensava em ingressar na pós-graduação, mas 

as demandas da vida se impõem e temos de fazer escolhas de acordo como as 

possibilidades que se apresentam. 

Neste momento já tinha começado a dar aulas como contratado na rede pública 

estadual de São Paulo, saindo do meu trabalho no comércio e iniciando a carreira na 

docência. 

No ano de 2012, ingressei como efetivo nas redes estadual e municipal de São 

Paulo, o que consumia meu tempo e energia e tornava a aproximação com a vida 

acadêmica mais difícil. 

Minha trajetória como filho da classe trabalhadora tem sua ligação com a trajetória 

de muitos professores que tem esta mesma origem: uma rotina de trabalho extensa, 

que muitas vezes nos leva a enfrentar muitas dificuldades em dar seguimento a uma 

carreira acadêmica, porém, conforme fui me organizando e me acostumando, 

comecei a tentar me aproximar da universidade e testar se seria possível prosseguir. 

 De acordo com as oportunidades que me apareceram acabei cursando um curso de 

extensão na Universidade de São Paulo (USP) em 2013, depois um curso de 

aperfeiçoamento de Educação em Direitos Humanos entre 2015 e 2016, pela 

Universidade Federal do ABC (UFABC) por meio do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), que rendeu a participação no I Simpósio Nacional de Educação e 



10 

 
 

 

Pesquisa de Educação em Direitos Humanos, na própria UFABC, e a publicação de 

um breve relato de prática relacionado ao curso que foi selecionado e publicado no 

livro Direitos humanos no chão da escola (2017). 

Com estas experiências o interesse por ingressar no mestrado se fortaleceu, 

inclusive com uma pesquisa que tivesse relação com a prática docente e a realidade 

onde trabalho, ou minimamente, com algo que contribuísse para a sociedade. 

Acabei por optar por iniciar uma graduação em Pedagogia pela Universidade São 

Camilo em parceria com a UniCEU (Universidade do CEUS), no segundo semestre 

de 2016, novamente com bolsa integral e com o intuito de entender um pouco mais 

de pedagogia e educação, o que me parecia importante, além das oportunidades 

profissionais que esta graduação possibilitaria nas redes em que trabalho. 

No final de 2018 tomei conhecimento do núcleo do ProfHistória na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) em Guarulhos, programa que eu já tinha ouvido 

falar antes e que havia me chamado atenção pela seleção por meio de prova e a 

possibilidade de bolsa via CAPES, o que possibilitaria diminuir minhas aulas e 

participar. 

A minha trajetória até este programa de pesquisas me parece muito significativa, no 

sentido de sua viabilidade de acesso para professores em exercício, que como meu 

relato demostra costumam ter uma rotina longa de trabalho, e da possibilidade de 

bolsa, o que facilita com que esta mesma rotina seja alterada e enriquecida por um 

processo formativo e de pesquisa. 

É interessante destacar que antes de professores e pesquisadores somos seres 

humanos, indivíduos envoltos pela sociedade e circunstâncias históricas, por uma 

história de vida, que influência a pesquisa e a produção de conhecimento, assim 

como as possibilidades de que isso ocorra, tomando como exemplo minha trajetória, 

se observa uma ligação profunda com políticas públicas educacionais, minhas 

graduações e pós graduações, todas ligadas à educação, foram feitas com 

subsídios que envolvem bolsas integrais ou em instituições públicas, o que evidencia 

a importância da defesa de programas desse tipo para que as classes mais baixas 

tenham direito e possibilidade de acesso e permanência na educação de nível 

superior. 
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Depois de aprovado e matriculado passei a frequentar as aulas no primeiro semestre 

de 2019, iniciei a vivência de frequentar uma universidade pública com regularidade, 

afinal, minhas experiências anteriores haviam sido bem pontuais. 

As aulas com os professores Fabio Franzzini, Alexandre Pianneli de Godoy e com 

João do Prado Ferraz de Carvalho foram ricas, tomando contato com uma 

bibliografia que eu desconhecia, em especial no que toca ao campo de Ensino de 

História. 

Os professores demonstraram entender a vida do professor de escola pública, afinal 

muitos estudavam o tema e vivenciaram por anos esta realidade antes da 

universidade. 

O clima político era de incertezas em 2019: experimentávamos os primeiros meses 

do governo de um Presidente da República de extrema-direita, Jair Messias 

Bolsonaro (PSL). 

Nossa turma de 2019 também era interessante, professores de perfis diferentes e de 

várias partes do Estado de São Paulo, com uma maioria da Cidade de São Paulo, 

dispostos a ler e debater temas relativos a nosso ofício. Em especial no primeiro 

semestre de 2019, em que cursamos mais disciplinas juntos, foi um convívio muito 

agradável. 

Ao pensar no meu projeto de pesquisa dois caminhos se configuraram: estudar a 

história local do Itaim Paulista ou estudar as mudanças curriculares da rede 

municipal. 

Desde que ingressei na rede pública municipal de ensino de São Paulo em 2012, 

trabalho na EMEF Prof. Wanda Ovídio Gonçalves1 que fica no bairro Jardim das 

Oliveiras no distrito de Itaim Paulista, que é o último da zona leste da cidade de São 

Paulo e que faz divisa com as cidades de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos, 

além de ser próximo a Guarulhos. 

Venho da cidade de Mogi das Cruzes, que fica a cerca de 30 quilômetros do Itaim 

Paulista, na minha cidade já tinha dois anos de experiência como professor de 

História na rede pública estadual de São Paulo e chegava ao Itaim sem 

conhecimento algum sobre a história e a situação da região para onde estava indo.  

 
1 Segundo o Projeto Político Pedagógico da escola a mesma foi inaugurada em 13/12/2000 em uma 
estrutura de lata, motivo pelo qual era conhecida como “escola de latinha”, era em outro endereço 
próximo ao local para onde em 2006 foi transferida, já em uma estrutura de alvenaria onde se 
encontra até a presente data.  
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Já nos primeiros anos fui tendo contato com relatos, principalmente por parte de 

alguns professores, da história da região e da escola, relatos que diziam mais sobre 

a escola e a luta para que de uma “escola de lata”, como diziam, se transformasse 

no prédio em que se encontrava, com menos ênfase apareciam relatos sobre como 

as casas do Conjunto Habitacional Texima, que fica em frente à escola e de onde a 

maior parte dos alunos vem, foi construído, histórias de mutirões e lutas dos 

moradores por melhores condições de vida que se relacionam com a história da 

cidade e do país, mas que dificilmente entram para ser discutidas em sala de aula e 

que parecem estar sendo esquecidas pelas novas gerações. 

Fazer o trabalho de historiador, registrar estas histórias e produzir um material para 

a sala de aula foi uma das propostas que foi se configurando. 

Outro campo de interesse eram as mudanças curriculares. 

Quando entrei na rede, o currículo em vigor eram as Orientações Curriculares e 

expectativas de aprendizagens (2007), da gestão Gilberto Kassab (DEM/PSD), 

sendo que acompanhei como professor a produção dos Direitos de Aprendizagens 

para os ciclos interdisciplinar e autoral (2016), da gestão Fernando Haddad  do 

Partido dos Trabalhadores (PT) e do Currículo da Cidade (2017) da gestão João 

Dória do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

Na produção dos Direitos de Aprendizagens participei como representante dos 

professores de História da minha escola em reuniões com debates muito proveitosos 

na Diretoria Regional de Ensino de São Miguel Paulista (D.R.E), porém, no evento 

de lançamento do documento na mesma D.R.E.,  no final de 2016, fiquei surpreso 

com a proposta curricular finalizada. 

Um currículo que buscava a descolonização, apresentando vários autores que eu 

não conhecia e uma proposta de investigação que intentava trazer para as aulas de 

História histórias que haviam sido silenciadas. 

Sai da reunião impactado, porém interessado em uma proposta que me parecia 

interessante. 

Já no início de 2017 outro impacto: meses depois do lançamento dos Direitos de 

Aprendizagens vem a informação de que seria feito um novo currículo, agora pela 

gestão Dória do PSDB. 

A vitória de Dória no primeiro turno em 2016 foi uma surpresa para a maior parte das 

pessoas, se apresentando como um gestor, seguindo a onda de antipolítica vigente 
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naquela época, a campanha com o slogam “João trabalhador” teve grande sucesso, 

chegando ao ponto de os alunos cantarem na escola em momentos de 

descontração o seu jingle, já para boa parte dos professores o clima era de 

desconfiança. 

Me lembro que na primeira reunião em que fui convocado para conhecer o novo 

projeto o clima era tenso, houve troca da formadora de História, e quando eu 

cheguei uma pessoa que ocupava um cargo de chefia da D.R.E. fazia uma fala 

ríspida quanto a “deixarmos nossas bandeiras lá fora!” 

A polarização política nacional na época, era entre o PSDB e PT, em um quadro de 

crescimento da direita e de ataques a esquerda, movimento que foi se 

desenvolvendo desde as manifestações de  2013, passando pelas eleições de  2014 

e chegando ao golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Roussef (PT) que enfrentou 

uma sequência de manifestações que alimentaram o fortalecimento das forças 

políticas à direita. 

O currículo foi produzido no ano de 2017 e em 2018 participei de formações na 

D.R.E. para implementação do currículo em um clima mais ameno. 

Porém estas mudanças vivenciadas me intrigavam, e quando cheguei ao 

ProfHistória, em especial na disciplina sobre Currículo com o professor João do 

Prado estas questões foram se acentuando, afinal estava estudando os autores 

daquele currículo de 2016 que eu não conhecia e que foram me instigando cada vez 

mais. 

Se a vida é travessia como defende Riobaldo no poderoso Grande Sertão Veredas, 

a pesquisa costuma ser uma parte tortuosa, em que quanto mais se anda, se 

pesquisa, se lê, vão aparecendo vários caminhos que podem ser seguidos, fazendo 

com que o pesquisador cogite se aventurar por um ou outro caminho. 

Uma das maiores dificuldades que pessoalmente enfrentei foram estas escolhas. 

Em março de 2020 fomos todos surpreendidos pela Covid-19 e o isolamento social, 

ninguém sabia o que iria acontecer, as disciplinas que faltavam, o trabalho de 

pesquisa, a escola, a morte que parecia à espreita a todo instante. 

Com o tempo o trabalho remoto foi se estabelecendo, assim como as aulas na 

universidade. 
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Esta possibilidade das aulas remotas permitiu que eu fizesse uma disciplina na 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) com a professora Beatriz dos 

Santos Landa sobre um tema que muito me interessa: decolonialidade. 

Tive contato com uma bibliografia mais ampliada sobre o tema e com colegas de 

várias partes do Brasil, mesmo com uma maioria de Mato Grosso do Sul. 

Um dos colegas de lá faleceu de Covid meses depois, a morte ficou à espreita 

desde março de 2020. 

O isolamento social afastou a proposta de construir uma pesquisa sobre história 

local fazendo uso da história oral, como eu vinha mapeando as fontes. Assim entre 

covid, trabalho remoto, governo Bolsonaro, volta às aulas, protocolos sanitários, 

avanço das escolas PEI2, greve sanitária, este trabalho foi sendo produzido. 

Conforme fui  me aprofundando quanto ao contexto de produção do Currículo da 

Cidade fui percebendo a sua ligação ao contexto de implementação da Base 

Nacional Comum Curricular, algo que até determinado momento não havia me 

chamado tanto à atenção. 

Lendo as pesquisas de Juliana Teodoro (2020) e David Cavalcante (2019), ambas 

produzidas no ProfHistória da Unifesp, e de Vinicius Tavano (2021) e de Felipe de 

Sousa Costa (2021), que não são especificamente sobre ensino de História mas 

tratam dos currículos da rede municipal de ensino de São Paulo, identifiquei que 

apesar de citarem o processo de produção do currículo não dedicaram a devida 

atenção, de acordo com os objetivos de cada pesquisa, ao processo de produção e 

a sua relação com à BNCC. 

Um artigo de Pedro Bonetto (2021) ainda se configurou como uma provocação  

interessante neste processo de pesquisa, ele afirma a partir da análise do discurso 

que o currículo de Educação Física tem um “alinhamento total” com a BNCC, me 

levando a questionar se o mesmo ocorre com o currículo de História. 

Neste contexto esta pesquisa se propõe a investigar a ligação da prescrição do 

Currículo da Cidade de História com relação à BNCC, além de questionar princípios 

do documento municipal como “continuidade” e “construção democrática”. 

 
22 Programa Ensino Integral (PEI) é um projeto da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que teve 
um grande avanço no período que esta pesquisa foi produzida, chegando a escola estadual em que 
trabalho.  
No projeto o professor tem uma jornada fechada de 8 horas diárias de trabalho. 
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A “continuidade” é questionada situando o Currículo da Cidade na história da rede 

municipal de ensino de São Paulo e principalmente em relação as duas últimas 

prescrições. 

A “construção democrática” é questionada analisando o seu processo de construção 

e suas relações com a história da rede e o contexto de implementação da BNCC. 

A pergunta “Que cidade do Currículo da Cidade?” presente no título deste trabalho, 

além de ser uma provocação frente ao nome do documento, apresenta que ao longo 

do processo de análise buscamos identificar como a Cidade de São Paulo é 

representada, quais as referências, as descrições, qual a participação dos 

professores, alunos, da sociedade se faz presente em uma prescrição que foi 

produzida em tempos de padronização curricular. 

No capítulo 1, vamos apresentar a concepção de currículo da qual compartilhamos e 

os aportes teóricos utilizados nas análises, além de dedicar uma parte do capítulo 

aos debates em torno dos currículos de História no Brasil nas últimas décadas, e 

uma parte sobre este contexto de BNCC. 

O capítulo 2, apresenta um breve histórico da rede municipal de ensino de São 

Paulo, para podermos entender o Currículo da Cidade em uma perspectiva histórica. 

No capítulo 3 vamos analisar o processo de produção do Currículo da Cidade para 

no capítulo 4 analisar o currículo prescrito. 

Após as considerações finais vamos apresentar uma parte propositiva com 

sugestões no formato de “provocações” para os professores interessados em resistir 

a Base Nacional Comum Curricular. 
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1 O currículo 

 

Na primeira parte deste capítulo vamos apresentar nossa concepção de currículo e 

ferramentas de análise conceituais como o conceito de hegemonia e de 

colonialidade do poder. 

Apresentaremos estes aportes teóricos sem o objetivo de esgotá-los, mas 

introduzindo estes conceitos e pressupostos que serão aprofundados nas análises 

de acordo com os objetivos desta pesquisa. 

Na segunda parte faremos um breve histórico especificamente sobre os currículos 

de História no Brasil, situando o debate em que estamos inseridos, para na terceira 

parte descrever o contexto de produção e implementação da BNCC do qual o 

Currículo da Cidade faz parte. 

 

1.1 Uma concepção de Currículo 

 

Neste trabalho compartilhamos de uma tradição crítica do currículo: 

[...] Já se pode falar agora em uma tradição critica do currículo, guiada por 
questões sociológicas, políticas e epistemológicas. Embora questões 
relativas ao ‘como’ do currículo continuem importantes, elas só adquirem 
sentido dentro de uma perspectiva que considere em sua relação com 
questões que perguntem pelo ‘por que’ das formas de organização do 
conhecimento escolar (MOREIRA e TADEU, 1994, p.7)  

 

Antonio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva explicam que para uma análise 

nesta perspectiva se deve considerar o currículo como um artefato social e cultural, 

colocado em uma moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua 

história e de sua produção contextual. Deste modo, o currículo não é neutro nem 

inocente, mas “transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo 

produz identidades individuais e sociais particulares.” (MOREIRA e SILVA, 1994, 

p.8) 

Moreira e Silva (1994) situam o surgimento desta tradição crítica de análise do 

currículo nos debates e demandas sociais dos anos 1960, se concretizando e se 

expandindo dos 1970 em diante, em especial a partir de pesquisadores nos Estados 

Unidos da América e na Inglaterra. 
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Assim, para entendermos o currículo e a produção de identidades  precisamos 

pensar na sua produção, no “por que” das escolhas deste documento, para isso 

utilizaremos como ferramenta de análise a ideia de construção social do currículo de 

Ivor Goodson (1995), e por outro lado pensaremos a análise do pensamento 

hegemônico e a não neutralidade na escolha dos conteúdos a partir de Michael 

Apple (2006), ambos autores ligados a tradição acima citada, além de agregar uma 

perspectiva decolonial a esta análise pelos motivos que vamos demonstrar. 

Podemos começar pensando como são comuns os questionamentos com relação à 

validade dos currículos e as constantes reformas que praticamente a cada governo 

alteram os currículos das redes de ensino, uma realidade que é muito clara na rede 

municipal de São Paulo, onde nos últimos 30 anos passaram 8 gestões com 

programas curriculares com diferentes graus de aproximações e distanciamentos, 

levando muitos a aderirem a dicotomia de que o currículo escrito nada tem a ver 

com a prática, em que governos e seus planos vem e vão e os professores 

continuam com suas práticas. 

Ivor Goodson defende que “Nessas circunstâncias é politicamente ingênuo e 

conceitualmente inadequado afirmar que ‘o importante é a prática em sala de aula’ 

(da mesma forma que é uma ignorância querer excluir a política da educação).” 

(GOODSON, 1995, p. 20-p.21) e define o currículo escrito como: 

O currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e sujeito a 
mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica, legitimar 
uma escolarização. Como tal, o currículo escrito promulga e justifica 
determinadas intenções básicas da escolarização, à medida que vão sendo 
operacionalizadas em estruturas e instituições. [...] Em síntese o currículo 
escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte documental, um mapa 
do terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores 
roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da escolarização. 
(GOODSON, 1995, p.21) 

 

O currículo “como fato”, este “testemunho visível”, é resultado de uma série de níveis 

em que o currículo “é produzido, negociado e reproduzido” (GOODSON, 1995, p. 22) 

sendo necessário para uma visão construcionista mais histórica e social da ação do 

currículo atuar sobre estas diversas áreas, o que necessitaria de uma falange de 

estudiosos.  

Nesta visão entendemos o currículo como resultado de um conflito social, em que é 

necessário para análise pensar que o currículo tem sua dimensão pré-ativa, de sua 

construção e estruturas precedentes, “como fato” ou escrito, na sua concretude, e o 
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“currículo ativo”, ou seja, posto em prática, sendo necessário considerar todas estas 

três dimensões e suas interações e conflitos para compreendermos este processo, 

segundo nossa interpretação do autor. 

Neste contexto partiremos da análise da dimensão escrita do documento sem deixar 

de recorrer a sua dimensão pré-ativa, pois segundo Goodson (1995, p.19) ignorar 

esta dimensão é ignorar o passado e as estruturas precedentes, além dos conflitos 

descritos anteriormente, uma vez que “[...] serve para demonstrar que a construção 

pré-ativa pode estabelecer parâmetros importantes e significativos para a execução 

em sala de aula.” (GOODSON, 1995, p. 24), apesar de toda a complexidade de se 

pensar os vínculos entre a fase pré-ativa e a fase interativa.   

Temos assim uma definição de currículo e um foco no currículo escrito e no 

interesse em investigar os conflitos e tensões na sua produção, buscando o “por 

que” das escolhas feitas nesta prescrição. 

Avançando um pouco mais cabe salientar que uma das questões que mais nos 

interessam é que “Nesse sentido, a elaboração de currículo pode ser considerada 

um processo pelo qual se inventa tradição.” (GOODSON, 1995, p.27), onde é 

preciso considerar que: 

Iniciar qualquer análise de escolarização aceitando sem questionar, ou seja, 
como pressuposto uma forma e conteúdo de currículo debatidos e 
concluídos em situação histórica particular e com base em outras 
prioridades sociopolíticas, é privar-se de toda uma série de entendimentos e 
insights em relação a aspectos de controle e operação da escola e sala de 
aula. É assumir como dados incontestáveis mistificações de episódios de 
controle. Deixemos claro, estamos nos referindo à sistemática ‘invenção de 
tradição’ numa área de produção e reproduções sociais – o currículo escolar 
– onde as prioridades políticas e sociais são predominantes. (GOODSON, 
1995, p.27) 

 

Utilizando o conceito de tradição inventada de Eric Hobsbawn e Terence Ranger 

(1997), Goodson nos lembra de algo muito importante, o risco de mistificar e tomar 

como incontestável um currículo que nada mais é que uma tradição inventada que 

tem relações com reproduções sociais de uma situação histórica particular. 

Para melhor se aprofundar nesta linha de análise Michael Apple (2006) traz para a 

discussão educacional e análise curricular as contribuições de Raymond Willians 

(2005) e  Antônio Gramsci. 

Nesta interpretação, a presença ou não de determinados conteúdos se relacionam 

com as tradições inventadas, ou tradição seletiva, para se utilizar de um conceito de 
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Raymond Willians (2005), a que se quer perpetuar e que está ligada ao conceito de 

hegemonia, que foi amplamente desenvolvido na obra de Antonio Gramsci. 

Apple (2006, p. 37) delineia seu programa de análise articulando a escola como 

instituição, as formas de conhecimento e o próprio educador, situados do maior para 

o menor, ressaltando a influência recebida dos analistas econômicos. 

Assim a escola é entendida como uma instituição de distribuição e preservação 

cultural e econômica, em que os conhecimentos ensinados devem ser 

contextualizados pensando no porquê da sua escolha e legitimação, e os 

educadores que trabalham nestas instituições devem ser analisados de forma 

relacional, sem criar uma visão determinista rígida, mas situando a instituição, o 

currículo e nós mesmos. 

Esse determinismo rígido vem de uma visão mecanicista, de toda uma tradição 

marxista de interpretação da ideologia que defende uma ligação direta entre a 

estrutura social e econômica (base) e o pensamento e a cultura (superestrutura). 

O que defende Apple é uma relação bem mais flexível, que trata as determinações 

como uma rede complexa de relações que é mediada pelas práticas cotidianas e 

que tem muitas vezes suas raízes na economia, nesta rede se estabelece pressões 

e se estabelece limites sobre a prática cultural, inclusive nas escolas (APPLE, 2006, 

p.37 – p.38).  

As contribuições de Willians (WILLIANS apud APPLE, 2006, p.38 – p.39) utilizadas 

por Apple se inserem nesta segunda tradição, entendendo a ideia de hegemonia 

como verdadeiramente total, chegando a constituir o limite do senso comum e indo 

além da superestrutura e de um conceito deficiente de ideologia, sendo algo que 

satura profundamente a consciência da sociedade, acabando por corresponder à 

experiência social. 

Para Apple as escolas fazem parte de um processo em que “[...] criam e recriam 

formas de consciência que permitem a manutenção do controle social sem a 

necessidade de os grupos dominantes terem de apelar a mecanismo abertos de 

dominação.” (APPLE, 2006, p.37). 

Na interpretação de Apple após uma citação de Willians sobre a definição do 

conceito de hegemonia: 

A idéia fundamental engastada nessa citação é a de como a hegemonia 
atua para “saturar” nossa própria consciência, de maneira que o mundo 
educacional, econômico e social que vemos e com qual interagimos, bem 
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como as interpretações do senso comum que a ela atribuímos, se torna o 
mundo tout court, o único mundo. Assim, a hegemonia se refere não à 
acumulação de significados que estão em um nível abstrato em algum lugar 
‘da parte superior de nossos cérebros’. Ao contrário, refere-se a um 
conjunto organizado de significados e práticas, ao sistema central, eficaz e 
dominante de significados, valores e ações que são vividos. Precisa ser 
entendida em um nível diferente dos que o de ‘mera opinião’ ou da 
‘manipulação’. (APPLE, 2006, p.39, grifo nosso) 

 

Nos interessa outra passagem de Willians citada por Apple que trata da tradição 

seletiva: 

Além disso, em nível filosófico, no verdadeiro nível da teoria e no nível 
histórico de várias práticas, há um processo que chamo de tradição seletiva: 
aquele que, nos termos de uma cultura efetivamente dominante, é sempre 
passado como “a tradição”, o passado significativo. Entretanto a questão é 
sempre a seletividade; a maneira pela qual, de toda uma área possível do 
passado e do presente, somente determinados significados e práticas são 
escolhidos para ênfase, enquanto outros significados e práticas são 
negados e excluídos. Mais crucialmente ainda: alguns desses significados 
são reinterpretados, diluídos, ou postos sob formas que sustentam ou pelo 
menos não contradizem outros elementos da cultura efetivamente 
dominante. (WILLIANS apud APPLE, 2006, p.39-p.40, grifo nosso) 

 

É importante pontuar que no modelo teórico de Willians (2005, p. 217) todo período 

tem um sistema de práticas, significados e valores dominantes efetivos, que não é 

abstrato, é vivido, sendo a hegemonia um corpo completo de práticas e expectativas 

que não é estático e está sempre sujeito a um processo de incorporação e 

reelaboração. 

Assim o pensamento hegemônico estabelece limites e exerce pressões as práticas 

culturais em um processo em que se estabelecem tradições seletivas, a hegemonia 

e sua seleção cultural acabam por se constituir a concepção do real, em um 

processo que não é estático, mas está em constante disputa. 

Chegando aqui, podemos pensar com Apple que a escola é uma instituição de 

distribuição e preservação cultural e econômica, em que as formas de conhecimento 

ali presentes e os próprios educadores estão sujeitos ao pensamento hegemônico 

da sociedade com o qual interagimos. 

E voltando a Goodson descrevemos uma forma de entender o currículo com suas 

dimensões pré-ativa, prescrita e na prática e nossa intenção em analisar o Currículo 

da Cidade (2016) a luz dessas premissas.  

Ao analisar a hegemonia Apple joga luz sobre elementos como a não neutralidade 

da escola, da escolha de conteúdos e da ciência, as soluções “técnicas” ou 
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“administrativas” para problemas políticos, econômicos e sociais, assim como 

analisa a presença da tradição liberal que coaduna com os itens aqui listados, 

pontos que retomaremos ao longo de nossas análises. 

O pesquisador chama atenção para o papel do educador frente as tradições 

seletivas e a compreensão do real, presentes no pensamento hegemônico, 

sugerindo que busquemos identificar quem se beneficia com estas concepções, 

tendo princípios como a justiça social como parâmetro para questionamento. 

Quando pensamos em investigar as práticas, significados e valores dominantes em 

nossa sociedade e as tradições seletivas que se estabelecem e que estão presentes 

nos currículos escolares e são distribuídas nas escolas, algumas contribuições do 

pensamento decolonial nos parecem pertinentes. 

Alguns conceitos vindos do grupo constituído predominantemente por latino-

americanos chamado “Modernidade / Colonialidade” nos trazem elementos que nos 

parecem importantes ferramentas de análise frente a nossa diferença colonial e 

especificidades latino-americanas. 

Em textos que se propõe a trazer as contribuições deste grupo para pensar a 

educação brasileira (CANDAU; RUSSO, 2010; CANDAU; OLIVEIRA, 2010), o grupo 

de pesquisa “modernidade / colonialidade” é apresentado como “(...) um grupo que 

busca um mundo melhor e um projeto epistemológico novo” (CANDAU; OLIVEIRA, 

2010, p. 17), se colocando como uma construção alternativa à modernidade 

eurocêntrica, tanto como projeto de civilização quanto em propostas epistêmicas. 

Luciana Balllestrin (2007, p. 89) apresenta o pensamento deste grupo que se 

constituiu no final dos anos 1990, como sendo portador de uma ampla influência 

teórica, atualizando a tradição crítica de pensamento latino-americano, propondo 

releituras históricas e problematizando velhas e novas questões para o continente. 

A autora (BALLESTRIN, 2007, p. 94-95) descreve que esta linha de pensamento 

surge influenciada e fazendo a crítica dos estudos pós-coloniais indianos da década 

de 1970, da crítica aos estudos culturais dos 1980, entre outros diálogos críticos 

com a tradição marxista. 

Segundo Luiz Fernandes Oliveira e Vera Maria Ferrão Candau: 

O grupo é formado predominantemente por intelectuais da América Latina e 
apresenta caráter heterogêneo e transdisciplinar. As figuras centrais desse 
grupo são: o filósofo argentino Enrique Dussel, o sociólogo peruano Aníbal 
Quijano, o semiólogo e teórico cultural argentino-norte-americano Walter 
Mignolo, o sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel, a linguista norte-
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americana radicada no Equador Catherine Walsh, o filósofo porto-riquenho 
Nelson Maldonado Torres, o antropólogo colombiano Arturo Escobar, entre 
outros. Cabe ressaltar que esse grupo mantém diálogos e atividades 
acadêmicas conjuntas com o sociólogo norte-americano Immanuel 
Wallerstein. (CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 17)  
 

Nas formulações destes autores, apesar de divergências existentes entre eles, 

mesmo os países latino-americanos tendo conquistado suas independências 

políticas ao longo do século XIX, a lógica colonial está profundamente marcada nas 

instituições, estruturas, mentalidades e subjetividades e continua presente e 

configura as sociedades latino-americanas (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 165), vem 

daí o entendimento de que a colonização como processo direto de dominação 

passou, porém a colonialidade se mantém de diferentes formas. 

A colonialidade do poder refere-se aos padrões de poder baseados em uma 
hierarquia (racial, sexual) e na formação e distribuição de identidades 
(brancos, mestiços, índios, negros). Quanto à colonialidade do saber, 
refere-se ao caráter eurocêntrico e ocidental como única possibilidade de se 
construir um conhecimento considerado científico e universal, negando-se 
outras lógicas de compreensão do mundo e produção de conhecimento, 
consideradas ingênuas ou pouco consistentes. A colonialidade do ser supõe 
a inferiorização e subalternização de determinados grupos sociais, 
particularmente os indígenas e negros. Walsh (2006) menciona também a 
colonialidade da natureza, entendida como a afirmação da divisão binária 
entre natureza e sociedade e a negação de perspectivas em que estas 
realidades estão entrelaçadas e se articulam também com a dimensão da 
espiritualidade. (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 165 grifo nosso) 

 

Neste trabalho vamos trabalhar principalmente com  Anibal Quijano (2005, 2010) e o 

conceito de Colonialidade do Poder, por ser importante em nossa proposta de 

análise da realidade.3 

Para Quijano: 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão 
mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma 
classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do 
referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 
dimensões, materiais e subjetivos, da existência social quotidiana e da 
escala societal. 
Origina-se e mundializa-se a partir da América. (QUIJANO, 2010, p.84) 

 

 
3 Foi uma opção para tratar da colonialidade dialogarmos apenas com Anibal Quijano neste primeiro 

momento, tanto por ser um dos criadores do conceito, mas principalmento pelo conceito ter tido um 

amplo desenvolvimento, sendo assim deixamos claro um diálogo principalmente com os 

pressupostos deste sociólogo peruano. 

 



23 

 
 

 

Assim o autor entende a colonialidade do poder, colonialidade que diferente do 

colonialismo, que se refere estritamente a uma estrutura de dominação/ exploração 

do domínio colonial que teve seu momento histórico, foi imposta e está presente na 

intersubjetividade do mundo de forma enraizada e prolongada. 

Na interpretação do autor a constituição da América Latina se deu em um processo 

histórico em que o poder emergente capitalista se torna mundial, e que seus centros 

hegemônicos se localizam nas zonas situadas sobre o Atlântico, que depois será 

identificado como Europa, e como eixos centrais de dominação estão a colonialidade 

e a modernidade (QUIJANO, 2010, p.85). 

Se analisarmos o pensamento hegemônico no Brasil podemos encontrar elementos 

da colonialidade descrita por Quijano. 

Para compreender a colonialidade do poder e identificar estes elementos, é 

importante entender o papel da classificação racial, do capitalismo mundial 

colonial/moderno e da intersubjetividade eurocentrada neste padrão de poder 

mundial. 

Para Quijano (2005, p. 107) um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a 

classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça, se criando 

novas identidades societais, como índios, negros, amarelos, brancos, e geoculturais 

do colonialismo, como América, África, Extremo Oriente, Ocidente ou Europa.  

Assim, o capitalismo mundial, foi desde o início, colonial/moderno eurocentrado, com 

brancos europeus dividindo o mundo entre colonizadores/colonizados, 

superiores/inferiores, racionais/irracionais, primitivos/civilizados, articulando todas as 

formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em 

torno do capital e do mercado mundial, impondo uma sistemática divisão racial do 

trabalho em função da Europa (QUIJANO, 2005, p. 108). 

Essa criação de identidades por parte dos europeus enquanto estes  se tornavam o 

centro do capitalismo mundial implicou uma re-identificação histórica, com a criação 

da América, depois Europa, África, Ásia e Oceania. 

A incorporação de tão diversas e heterogêneas histórias culturais a um 
único mundo dominado pela Europa, significou para esse mundo uma 
configuração cultural, intelectual, em suma intersubjetiva, equivalente à 
articulação de todas as formas de controle do trabalho em torno do capital, 
para estabelecer o capitalismo mundial. Com efeito, todas as experiências, 
histórias, recursos e produtos culturais terminaram também articulados 
numa só ordem cultural global em torno da hegemonia européia ou 
ocidental. Em outras palavras, como parte do novo padrão de poder 
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mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de 
todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em especial do 
conhecimento, da produção do conhecimento. (QUIJANO, 2005, p. 110) 

 

A partir da América se pode observar a construção de um único mundo a partir de 

uma configuração intelectual e cultural, que o autor chama de intersubjetiva, 

hegemonicamente europeia e ocidental, que dá nome, classifica racialmente,  e 

ainda  reprime as formas de conhecimento, os padrões de produção de sentido, o 

universo simbólico, os padrões de expressão e objetivação dos povos colonizados, 

impondo a cultura europeia, ou para voltarmos a usar a concepção de hegemonia, 

uma seleção cultural eurocentrada, uma única realidade possível sendo imposta. 

No estabelecimento do capitalismo mundial moderno colonial houve este processo 

de homogeneização cultural, uma nova intersubjetividade mundial. 

Sob essa hegemonia vemos naturalizadas as experiências, identidades e relações 

históricas da colonialidade e da distribuição geocultural do poder capitalista mundial, 

tratando o modo de conhecimento eurocêntrico como o único válido para explicação 

racional da realidade e o poder capitalista colonial/moderno como não sendo 

possíveis de serem questionados. 

Sem querer nos estender muito nos diversos aspectos que poderíamos discutir a 

partir de Quijano, alguns que retomaremos ao longo de nossas análises, nos 

interessa aqui levantar o que acaba sendo uma provocação, em especial a nós 

professores de História, a afirmação do autor de que o eurocentrismo é a 

perspectiva cognitiva de todos os educados sob essa hegemonia, sendo assim, 

podemos entender que perpetuamos a colonialidade do poder quando não 

questionamos as naturalizações aqui expostas. 

Como Apple (2006, p. 46) nos chama a atenção, não estamos acostumados a 

considerar a atividade educacional em uma perspectiva ética, política e econômica, 

para não dizer crítica, devido à dificuldade de ser um bom educador, o que toma 

tempo e é muitas vezes desgastante, porém se não chamarmos para nós a 

responsabilidade frente as tradições seletivas, no que acrescento aqui a 

colonialidade do poder, estamos ignorando os tipos de sistematização institucional e 

cultural que nos controlam  e que foram feitos por nós mesmos, mas que também 

podem ser desfeitos. 
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Como professores de História, disciplina que como veremos na próxima seção tem 

uma relação profunda com a formação das identidades, antes nacionais hoje plurais, 

temos uma forte ligação a preservação de um dos elementos estruturantes da 

colonialidade no padrão de poder mundial eurocentrado, pois segundo Quijano 

(2005, p. 111)  “os europeus geraram uma nova perspectiva temporal da história e 

re-situaram os povos colonizados, bem como a suas respectivas histórias e culturas, 

no passado de uma trajetória histórica cuja culminação era a Europa”, o que significa 

dizer que a nossa concepção de história, como discutiremos na análise curricular, 

está envolta em uma justificação da suposta superioridade europeia e uma visão de 

que eles são os criadores da modernidade.  

A construção desta Europa ocidental como criadora do pensamento racional-

científico, laico e secular, sendo o seu padrão o único caminho para o “moderno”, 

para a “modernização”, em uma perspectiva histórica unilinear, é um dos elementos 

basilares da colonialidade do poder que se constituiu nos últimos 500 anos, assim 

como o apagamento das histórias, culturas e memórias escamoteando um sem 

número de culturas sob identidades únicas, como “índios” e “negros”, identidades de 

caráter racial, colonial e negativa (QUIJANO, 2005, p. 116). 

Nesta modernidade se cria pela primeira vez um padrão de poder mundial, que não 

extirpou a heterogeneidade histórico estrutural, mas criou na esfera intersubjetiva 

um piso básico de práticas comuns e instituições de controle em todos os âmbitos 

da vida: no controle do trabalho, seus recursos e seus produtos, a empresa 

capitalista; no controle do sexo, seus recursos e produtos a família burguesa; no 

controle da autoridade, seus recursos e seus produtos, o Estado-Nação; no controle 

da intersubjetividade, o eurocentrismo (QUIJANO, 2005, p. 116).  

A colonialidade do poder traz consigo essa hierarquização racial, cultural e 

econômica da modernidade colonial, que se construiu junto ao capitalismo moderno 

colonial eurocentrado, na nossa leitura sendo elemento indissociável do pensamento 

hegemônico de nossa sociedade. 

Walter Benjamin (2012, p.10-11) em suas clássicas Teses sobre a História traz 

inúmeras reflexões importantes, mas frente ao que foi colocado até aqui vem a 

lembrança a  imagem do cortejo triunfal dos vencedores, em que se espezinha os 

corpos dos vencidos e os despojos são carregados, o materialista histórico olha com 

distanciamento, pois são os bens culturais os despojos, e sua origem causam horror, 
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afinal “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também de barbárie”, 

nem tampouco um processo transmissão de cultura. 

Em Benjamin o materialista histórico se afasta deste processo de transmissão de 

cultura e de barbárie e passa a escovar a história a contrapelo, frente a barbárie da 

colonialidade e da transmissão de cultura fica a postura de se posicionar escovando 

a contrapelo a história dos currículos e sua produção, para não nos juntarmos ao 

cortejo dos vencedores. 

Considerando esta análise e o processo de incorporação e reelaboração do 

pensamento dominante na sociedade, que tem como limite o que não o contradiz, a 

colonialidade do poder é um elemento que considero importante quando pensamos 

nos currículos escolares, no caso desta pesquisa o currículo prescrito e os conflitos 

existentes para sua produção. 

Antes de seguirmos com nosso trabalho, é importante registrar que tanto em 

Goodson quanto em Apple temos a concepção de que o currículo escrito ou pré-

ativo, se quisermos ser mais precisos, é uma das dimensões do processo de 

produção social do currículo numa perspectiva ampliada, enfim, é um “testemunho 

visível” que, retomando Tadeu e Silva, transmite visões particulares e produz 

identidades sociais particulares em que as prioridades políticas e sociais são 

predominantes. 

Assim sendo, os professores em suas práticas desempenham função ativa na 

produção do conhecimento escolar, são sujeitos, portanto, não atuam no âmbito da 

mera transposição curricular em termos de conhecimento, mas produzem 

conhecimento. 

Compartilhamos com André Chervel (1990) a concepção de que a instituição escolar 

é um sistema criativo, que tem tarefas educacionais que a sociedade lhe entrega, 

sendo as disciplinas escolares partes importantes na sua “missão” assim 

trabalhando principalmente em função destas finalidades e objetivos, utilizando das 

ciências para tal e logo não sendo apenas simplificadora das ciências de referência, 

mas se utilizando do que elas oferecem para cumprir suas finalidades. 

Porém, quando recorremos a conceitos como hegemonia ou a colonialidade do 

poder, estamos apontando que as decisões em todas as dimensões do currículo, do 

pré-ativo ao em ação, estão sujeitos ao pensamento dominante da sociedade e 
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elementos histórico-estruturais, como a colonialidade, existindo uma mediação entre 

a experiência dos sujeitos e estes elementos. 

Antes de analisamos as propostas curriculares, se mostra pertinente trazer algumas 

especificidades dos currículos de história e suas disputas. 

 

1.2 Currículo e ensino de história  

 

Circe Bittencourt (2004, p.60) e Katia Maria Abud (2007, p. 108) nos mostram que a 

História como disciplina escolar tem desde seu início no Brasil, em 1837 no Colégio 

Dom Pedro II no Rio de Janeiro, ligação com o objetivo de constituição de uma 

identidade nacional. 

Ao longo do século XIX e do século XX observamos nos trabalhos de Bittencourt 

(2004; 2011; 2019) algumas modificações e permanências nos elementos 

constituintes da disciplina, elementos que ela define como objetivos, conteúdos 

explícitos e métodos (BITTENCOURT , 2004, p.60) porém a questão da identidade, 

em especial a identidade nacional, se mostra uma constante com diferentes leituras. 

Sem nos estender na história da História como disciplina escolar, vamos nos ater a 

algumas questões relativas aos debates que se desenvolveram após a década de 

1980 para situarmos questionamentos que consideramos válidos para o momento 

em que estamos desenvolvendo esta pesquisa. 

Retomando um levantamento das pesquisas sobre as abordagens históricas sobre a 

história escolar de Circe Bittencourt (2011) vemos que as pesquisas no final da 

década de 1980 tiveram um crescimento, tendo um primeiro momento de pesquisas, 

de 1988 a 1996, muito envolvido pelas reformulações curriculares do período, 

contexto no qual o congresso promulgava a Constituição de 1988 que reorganizava 

o país após mais de 20 anos de uma ditadura militar (1964-1985) que extinguiu as 

disciplinas de História e Geografia e instaurou pela Lei 5.692/1971 os Estudos 

Sociais. 

Fatores que nos interessam presentes neste artigo, são que os critérios de seleção 

de conteúdos e de métodos tornaram-se fundamentais frente às transformações que 

haviam sido introduzidas a partir da década de 1970, com a inclusão das classes 

trabalhadoras nas escolas então denominadas de 1º grau.  
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A democratização do ensino, o malogro de um ensino de qualidade e o fracasso 

escolar que colocavam em xeque a escola para todos, e os debates travados por 

educadores como Paulo Freire e Darcy Ribeiro traziam à baila a necessidade de 

mudanças radicais quanto ao que se deveria ensinar e de como ensinar, além de 

aspectos relativos à gestão escolar (BITTENCOURT, 2011, p. 88). 

Muitas pesquisas críticas à História escolar foram produzidas, sendo que frente aos 

problemas elencados se constitui o objeto de estudo história tradicional, tendo 

muitas pesquisas que problematizavam “(...) sua origem e o sentido dogmático, com 

que era revestido seu ensino, permeado de estereótipos e mitos sobre a nação.” 

(BITTENCOURT, 2011, p. 89).  

Essa discussão nos remete a questão da memória oficial e a importância da 

disciplina na constituição da nação, de uma memória sobre a nação, que sofreram 

influências de obras de Marc Ferro, François Furet, Eric Hobsbawn e Terence 

Ranger, estes últimos que abordaram a construção das tradições ou invenção das 

tradições (BITTENCOURT, 2011, p. 89-p.90). 

Bittencourt ainda nos chama a atenção sobre a profunda ligação entre ensino de 

história e as identidades:  

A relação entre ensino de História e constituição de identidades, é preciso 
salientar, tem sido uma problemática que tem perdurado até os dias atuais, 
embora, em sua maioria, utilizando outros referenciais e categorias de 
análise. (BITTENCOURT, 2011, p.90). 

 

No segundo momento das pesquisas analisadas por Bittencourt, que vai de 1997 a 

2009, temos a presença da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que 

fundamentava uma estrutura legislativa com base na pluralidade cultural da 

sociedade brasileira, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

propiciando um redimensionamento dos fundamentos do conhecimento curricular 

(BITTENCOURT, 2011, p.90). 

Recorrendo a outra obra da autora (BITTENCOURT, 2004, p.111) se mostra 

pertinente registrar que esta estrutura legislativa é resultado da incorporação de 

parte da produção de várias propostas curriculares de História para ensino 

fundamental e médio que circularam pelos Estados e Municípios a partir do fim da 

década de 1980, momento em que, como vimos, se desenvolveram muitas 

pesquisas que influenciaram esse estado de coisas.  
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Como apontamos, críticas à denominada história tradicional se deram por várias 

frentes e matrizes teóricas, em especial de linhas marxistas, trazendo também o 

diálogo com as inovações historiográficas e discutindo a educação para as classes 

populares que desde a ditadura adentravam os bancos escolares, onde se discutia o 

malogro da “educação para todos” e os possíveis rumos para dali a diante. 

É importante analisarmos que os PCNs surgiram em um movimento de reformulação 

curricular que atingiu não só o Brasil, mas o mundo neste período. 

O movimento de reformulações curriculares dos anos 90 decorre de nova 
configuração mundial, que impõe um modelo econômico para submeter os 
países à lógica do mercado. Uma lógica que cria novas formas de 
dominação e de exclusão, principalmente porque o mundo capitalista não 
corre grandes riscos às vicissitudes do socialismo no mundo ocidental 
(BITTENCOURT, 2004, p. 101) 

 

Para Catherine Walsh (2017, p. 30) durante esta reformas dos anos 1990 a América 

Latina se distancia dos projetos de esquerda, como a pedagogia crítica de Paulo 

Freire e os projetos de educação popular, crescendo inclusive nas universidades um 

conservadorismo, neste momento o neoliberalismo tem seu auge em meio a 

dissipação da utopia revolucionária marxista branco-mestiça com a queda do muro 

de Berlin.  

Para a autora, apesar disso, neste mesmo período a região vê emergir uma 

insurgência política, epistêmica e existencial por parte dos movimentos 

afrodescendentes e indígenas, mudando o projeto de lutas para América Latina, 

pensando agora para além da luta de classes a luta por descolonização.  

Voltando ao Brasil, apesar de nossos programas curriculares desde o início terem 

sofrido influências externas, como uma forte influência francesa desde o século XIX, 

neste momento analisado se tem um movimento de disputa da hegemonia em que 

uma forte tendência liberal capitalista, criando uma “nova ordem mundial”, precisa de 

sujeitos aptos a ela. 

À sociedade, cabe a difícil tarefa de ser educada para competir e viver de 
acordo com a lógica do mercado, que exige domínios mais amplos do 
“conhecimento”. Para este modelo capitalista criou-se uma “sociedade do 
conhecimento”, que exige, além de habilidades intelectuais mais complexas, 
formas de manejar informações provenientes de intenso sistema de meios 
de comunicação e de se organizar mais autônoma, individualizada e 
competitivamente nas relações de trabalho. (BITTENCOURT, 2004, p. 101-
102) 
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Porém, neste processo as contradições do sistema capitalista não deixaram de estar 

presentes, trazendo a necessidade de adaptações aos países emergentes. 

Nos países emergentes, caracterizados, em sua grande maioria, por uma 
distribuição de renda desigual que provoca fossos cada vez mais profundos 
entre pobres e ricos e por índices de desemprego crescentes, o processo 
migratório continua a seguir de áreas mais pobres para centros urbanos 
com maiores oportunidades de sobrevivência. O público escolar existente 
em tais condições é heterogêneo e, para ser atendido em um nível aceitável 
de escolarização, além de investimentos consideráveis por parte do setor 
governamental, necessita de currículos no mínimo flexíveis, que possam se 
adequar as circunstâncias e situações diversas. (BITTENCOURT, 2004, 
p.102) 

 

No Brasil, em tais condições, e em um processo em que se discutia desde os anos 

1980 o atendimento as classes populares, as contradições nas reformulações 

curriculares foram inevitáveis, apesar de o MEC ter se comprometido com uma total 

reformulação curricular nos moldes liberais voltados a interesses internacionais. 

(BITTENCOURT, 2004, p. 103) 

As propostas feitas a partir deste documento vão se pautar pelas relações entre 

ensino e aprendizagem, e não mais exclusivamente no ensino, e os conteúdos 

escolares passam a corresponder à interação de vários conhecimentos adquiridos 

na escola, sendo desde os conteúdos explícitos a valores, habilidades e 

competências. (BITTENCOURT, 2004, p. 106) 

Com relação aos objetivos do ensino de história, após este período se observa 

finalidades mais complexas como a constituição de identidades plurais, a serem 

entendidas em suas relações entre o local e o mundial, além de formação para a 

cidadania, formação intelectual e humanística (BITTENCOURT, 2004, p. 121). 

Temos assim um contexto do final dos anos 1980 e durante a década de 1990 de 

intensos debates e produção intelectual, além de um forte movimento de reformas 

curriculares após o período da ditadura. 

Como Bittencourt nos mostra os debates e produções influenciaram a construção 

dos PCNs, porém interesses internacionais com um projeto neoliberal tiveram forte 

influência no Brasil e em outras partes do mundo. 

Segundo Vera Maria Ferrão Candau e Kelly Russo (2010, p. 163) neste período 

(1980-1990) onze países latino-americanos reconheceram em suas Constituições o 

caráter multiétnico, pluricultural e multilíngue de suas sociedades sendo eles: 
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Argentina, Bolívia, Brasil (Constituição de 1988), Colômbia, Equador, Guatemala, 

México, Nicarágua, Paraguai, Peru e Venezuela. 

Catherine Walsh (2009; 2012) nos ajuda a pensar nessas reformas fazendo a crítica 

de como esta pluralidade cultural vem sendo desenvolvida. 

Walsh faz a crítica ao que ela chama, a partir das contribuições de Fidel Turbino, de 

interculturalismo funcional presente nestes documentos e políticas públicas, em que 

se percebe o reconhecimento da diversidade e diferença cultural, porém com o 

objetivo de incluir essa diversidade no interior da estrutura social vigente, ou seja, 

em uma perspectiva liberal em que se busca promover o diálogo, a convivência e a 

tolerância sem questionar “as regras do jogo”, por isso sendo funcional ao sistema 

vigente (WALSH, 2012,  p.64) 

É o projeto neoliberal de “incluir” todos os grupos historicamente excluídos, situação 

em que o reconhecimento e o respeito à diversidade se transformam em uma 

estratégia de dominação, sem apontar para a criação de uma sociedade mais 

equitativa e igualitária e sim ao controle do conflito étnico e a conservação do 

modelo neoliberal de acumulação capitalista (WALSH, 2012, p.64), em suma, é 

coesão social como um dos objetivos das reformas. 

Neste processo, que segundo Walsh (2009, 2), se estende com as devidas 

adaptações neste início do século XXI, cabe se perguntar se essas mudanças são 

resultado das lutas dos movimentos sociais por reconhecimento, direitos e 

transformação social, e acrescentamos no caso dos currículos de História também 

aos debates e produções promovidos desde o final dos anos 1980, ou aos projetos 

globais de poder, capital e mercado? 

Como já afirmamos, entendemos com Goodson que o currículo é resultado de um 

conflito social, que para ser entendido é preciso analisar em perspectiva histórica a 

sua construção, sendo assim temos aqui um exemplo destes conflitos que vem se 

desenvolvendo nas últimas décadas e chegam até os tempos de debates sobre a 

produção e implementação da BNCC, proposta curricular em curso no momento da 

escrita deste trabalho. 

Em um artigo de Luis Fernando Oliveira e Vera Candau temos uma breve análise do 

PCN de História. 

Nas reformas educacionais dos anos 90, o Ministério de Educação elabora 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que, embora criticados por 
muitos docentes, incorporaram os chamados temas transversais, entre os 
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quais o relativo à diversidade cultural. Em seguida à sua promulgação, as 
escolas e os professores receberam os PCNs, entre os quais o da área 
curricular de História, que destaca a importância social do conhecimento 
histórico e, a partir da análise da trajetória do ensino de história, critica a 
visão eurocêntrica que instituiu determinado modelo de identidade nacional. 
Apresenta ainda, como um de seus objetivos específicos, a construção da 
noção de identidade, relacionando identidades individuais, sociais e 
coletivas e propondo a apresentação de outros sujeitos históricos diferentes 
daqueles que dominaram o ensino dessa área curricular no Brasil. 
(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 29-30) 

 

Apesar dos elementos apresentados anteriormente, sob esta ótica o PCN de História 

apresenta avanços como a uma noção de identidades plurais, além disso, o 

documento traz a proposta de eixos temáticos na organização dos conteúdos de 

História, em que os conceitos são considerados a base do conhecimento histórico e 

se busca a coerência entre os objetivos da disciplina e os fundamentos 

historiográficos e pedagógicos (BITTENCOURT, 2004, p. 115). 

Neste contexto ocorreu a opção pela história sociocultural que se justificava pela 

série de conceitos selecionados como fundamentais, destacando-se os de cultura, 

trabalho, organização social, relações de poder e representações (BITTENCOURT, 

2004, p. 115). 

Esta forma de organizar os conteúdos por eixos temáticos, faz parte de uma 

proposta de pensar a história escolar para além de uma história cronológica e 

eurocêntrica, já reconhecendo a impossibilidade de estudo de “toda a história da 

humanidade”, e seu desenvolvimento se deu ao longo de décadas por diversas 

experiências, pesquisas e debates segundo Circe Bittencourt (2004). 

A autora acima citada reconhece que a implementação destas propostas não tem 

sido uma tarefa fácil, por uma série de equívocos, que passam pela confusão entre a 

definição de História temática, produzida pela historiografia, e a História por eixos 

temáticos, a ser desenvolvida nas escolas. 

Kátia Abud ao tratar do PCN, questiona os impactos das reformas educacionais nas 

mudanças do cotidiano escolar e nos diz: 

A implementação de políticas públicas que procuravam quebrar a linha 
evolutiva e cronológica não foi suficiente para quebrar a sólida tradição 
escolar, que se escorava na utilização de cronologia. As transformações 
ocorridas na sociedade brasileira e no mundo levaram a modificações dos 
objetivos do ensino de História e o processo de globalização levou a um 
fortalecimento da História eurocêntrica na sala de aula. Os indícios de tal 
fortalecimento podem ser encontrados, entre outras fontes, nos livros 
didáticos aprovados nas análises do Programa Nacional do Livro Didático 
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(PNLD), na observação da sala de aula e nos conteúdos de avaliações 
internas e externas à escola básica. (ABUD, 2004, p. 113) 

 

A autora ainda destaca que a partir dos anos de 1970 o livro didático tem assumido 

importância até mesmo para a família dos alunos e sua compreensão sobre História, 

analisando o conteúdo destes materiais no ano de 2002 chega à conclusão que a 

grande maioria deles compartilha de uma visão de história cronológica, eurocêntrica 

e quadripartite (História Antiga, Idade Média, História Moderna e Contemporânea), 

apesar de tentarem se adaptar a orientação dos PCNs de História que prescrevem 

uma História por eixos temáticos (ABUD, 2007, p.113-p.114).  

Compactuamos com Circe Bittencourt (1998, p. 129), que citando Jean Claude 

Forquin, defende que na análise de transformações propostas em processos de 

renovação é imperativo perceber a reinterpretação e reavaliação contínuas daquilo 

que é conservado, e que quando avaliamos desde a apresentação de uma proposta 

quanto os conteúdos e métodos de ensino propostos, só podemos entender estas 

escolhas frente à força da “tradição” que tem consagrado e sedimentado 

determinados tipos de saberes históricos, ou seja, podemos pensar em termos de 

permanências e mudanças que se imprimem em uma proposta, o que pode ser 

observado, na nossa leitura, inclusive no PCN. 

Acrescento ainda, segundo os referenciais apresentados neste trabalho4, que esta 

“tradição” de saberes sedimentados não é neutra, e pode ser analisada a partir dos 

limites das tradições seletivas do pensamento hegemônico e da colonialidade do 

poder. 

No contexto de produção desta pesquisa as discussões curriculares passam por um 

momento de transformações, que envolvem a adequação das propostas à nova 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Na leitura de Rodrigo Lamosa estas reformas se inserem no seguinte contexto: 

 

O golpe desferido em 2016 foi a porta para a realização do mais amplo 
conjunto de contrarreformas na educação nos  últimos anos, desde o 
estrangulamento orçamentário, até as mudanças produzidas na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação brasileira. O golpe foi para a educação, 
portanto, a estratégia nos marcos da autocracia burguesa e na conjuntura 
de ascensão fascista para recalibrar a formação dos trabalhadores, 
ajustando essa formação aos processos de uberização do trabalho que 
exigem: conformismo, adaptabilidade, empatia, cooperação e um conjunto 

 
4 Seção 1.1 Uma concepção de currículo deste capítulo 1. 
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de competências socioemocionais que devem ser a base da elaboração de 
um trabalhador despossuído de tudo, inclusive de sua consciência de 
classe. (LAMOSA, 2020, p. 18) 

 

Ou seja, vemos uma nova forte ofensiva neoliberal após 2016 que novamente tem 

influências de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que também são 

apontados por Walsh em conjunto a outros organismos desta natureza. 

Como analisaremos na seção 1.3 desta dissertação, Um Currículo em tempos de 

BNCC, esta reforma se deu sob forte influência de institutos e fundações, que 

utilizaram de estratégias para produzir esta política pública fazendo prevalecer seus 

princípios. 

Segundo Antonio Simplício de Almeida Neto e Paulo Eduardo Dias de Mello (2020), 

para o campo do Ensino de História as últimas décadas teriam apresentado motivos 

para se comemorar, especialmente com relação ao crescente número de 

congressos, publicações e pesquisas no campo, sendo que em 2020 a própria 

profissão de historiador acaba por ser regulamentada. 

Porém, este quadro de avanços é confrontado segundo os pesquisadores 

(ALMEIDA NETO; MELLO, 2020 p.27-28) por uma BNCC que mantém a disciplina 

de História no Ensino Fundamental, mas dilui a mesma em uma genérica área de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Ensino Médio, além de alertar para as 

implicações da Base Nacional Comum de Formação de Professores publicada em 

2019, um golpe que aumenta a carga horária pedagógica diminuindo a específica de 

cada disciplina, visando a formação de aplicadores da Base e tornando a grande 

finalidade da escola o treinamento para avaliações externas com base no 

documento nacional. 

Esta reforma acaba por derrubar a ideia de que o Professor de História deve ter uma 

sólida formação historiográfica, apresentando uma “pedagogização” que tende a 

separar a formação de historiador (pesquisador) e do professor de História 

(ALMEIDA NETO; MELLO, 2020 p.33). 

As novas Diretrizes produzem o rebaixamento do docente de História em 
seu estatuto de intelectual, para transformá-lo em técnico a serviço de um 
currículo programado, amarrado a um ensino estruturado por meio de 
materiais didáticos e novas plataformas digitais. (ALMEIDA NETO; MELLO, 
2020 p.34-35) 
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Além disso, a situação se agrava (ALMEIDA NETO; MELLO, 2020 p.36) com a 

precarização e uberização docente, junto aos ataques a professores de História 

como ideólogos e doutrinadores, configurando um cenário complexo e desfavorável 

para nós. 

Este contexto descrito acima faz parte do momento de produção do Currículo da 

Cidade (2017), vamos fazer a análise e buscar identificar como este currículo da 

rede municipal dialoga com a BNCC, e o quanto dialoga com a história da própria 

rede, uma vez que o discurso do documento afirma ser uma atualização a base 

nacional respeitando a história da rede. 

Em tempos de currículos padronizados voltados para a aferição de resultados, 

vamos verificar se existe um espaço para a cidade e a realidade objetiva dos 

estudantes. 

 

1.3 Uma proposta curricular em tempos de BNCC 

  
 

Como parte importante do contexto de produção do Currículo da Cidade está a 

construção e implementação da BNCC, as estratégias utilizadas e os agentes 

envolvidos neste processo, acessando principalmente os trabalhos de Rebeca 

Tarlau e Kathryn Moeller (2020) e de Miqueli Michetti (2020) encontramos elementos 

para o que vamos desenvolver nesta pesquisa, que é como o Currículo da Cidade 

tem fortes aproximações com a implementação da BNCC e que faz uso de 

estratégias utilizadas a nível nacional, tendo inclusive ligações com agentes que 

produziram a Base e estão empenhados em sua implementação. 

Segundo o próprio documento o embasamento legal para a existência da BNCC 

passa pela  Constituição Federal de 1988 em seu artigo 210, que reconhece a 

necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

assegurando uma formação básica comum, assim como o artigo 9° da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 que também aponta para 

“competências e diretrizes” com este fim (BRASIL, 2018, p. 10). 

Segundo a BNCC a LDB, em seu Artigo 26, distingue a base nacional comum de 

seu complemento, a parte diversificada exigida pelas características regionais e 



36 

 
 

 

locais, o que também está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010 

(BRASIL, 2018, p. 10). 

Por fim, a meta 7 do Plano Nacional de Educação de 2014 segue defendendo e 

estipulando um prazo para a criação da Base. 

O documento final se apresenta como de caráter normativo e define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas da Educação Básica (BRASIL, 2018, p. 7). 

Já no seu texto de apresentação o então Ministro da Educação Rossieli Soares 

(BRASIL, 2018, p. 5),  coloca o documento como uma peça central para se alcançar 

a meta de que todos tenham acesso a uma aprendizagem de qualidade, oferecendo 

junto as aprendizagens essenciais, o desenvolvimento integral por meio das 10 

competências gerais para a Educação Básica, além de apoiar as escolhas para a 

concretização dos  projetos de vida e a continuidade dos estudos. 

A redação e os debates para a produção deste documento nacional se deram entre 

2014 e 2018, e para longe desta fria citação de leis este processo se deu em meio a 

um dos processos mais conturbados da política brasileira sem ser interrompido. 

Para Moeller e Tarlau (2020, p. 564-566) a BNCC entra na pauta nacional em 2014 

e tem como grande articulador a Fundação Lemann, fundada pelo bilionário 

brasileiro Jorge Paulo Lemann em 2002, mas que passa a se envolver em políticas 

públicas após 2010 e encampa a BNCC definitivamente em 2013. 

A fundação Lemann aprendeu com a experiência estadunidense de construção de 

um Currículo nacional, o Common Core, que foi uma agenda abraçada pelos 

estados e conseguiu apoio cruzando linhas partidárias tradicionalmente adversárias 

(MOELLER; TARLAU, 2020, p. 558-559), as pesquisadoras apontam que a 

fundação brasileira espelhou o papel da Fundação Gates na articulação feita nos 

E.U.A. (MOELLER; TARLAU, 2020, p. 593). 

Em abril de 2013 foi promovido por esta fundação o seminário “Liderar reformas 

educacionais: fortalecer o Brasil para o século XXI” na universidade de Yale. 

Este evento contou com palestras de Stefan Pryor, secretário de Educação do 

estado de Connecticut, Susan Pimentel, uma das redatoras das diretrizes do 

Common Core estadunidense de língua inglesa, e de Alissa Peltzman da ONG 

educacional Archieve, ambas palestrando sobre a Base Nacional de seu país, aos 

participantes ainda foram entregues textos traduzidos de Susan Pimentel. Muitos 
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dos convidados relataram ter tido contato como a proposta de uma base nacional 

neste evento (MOELLER; TARLAU, 2020, p. 566). 

Após este seminário houve a criação de um “movimento” artificial que reuniu 

membros do governo e de organizações da sociedade civil em apoio a Base 

Nacional Comum Curricular chamado Movimento pela Base Nacional Comum 

Curricular, ou só Movimento pela Base, resultado da articulação feita pela Fundação 

Lemann  desde 2012 (MOELLER; TARLAU, 2020, p. 562) 

O Movimento pela Base se constituiu com quadros formados em torno do consenso 

da Base Nacional Comum Curricular e seus princípios com o intuito de os levar a 

frente na formulação de políticas públicas, como veremos membros deste 

movimento que tem este perfil e que tem ligações com a Fundação Lemann estão 

entre os assessores na criação do Currículo da Cidade. 

Ainda sobre o Movimento pela Base, Michetti (2020, p. 4-6) identifica nele duas 

fontes de legitimação da BNCC, ao se apresentar como constituído por 

“especialistas”, representa a legitimação técnico-científica da Base,  apresentando 

também membros da “sociedade civil organizada”, representa a legitimação  da 

vontade geral. 

Como vamos analisar no capítulo 3, quando trataremos do processo de construção 

do Currículo da Cidade, Katia Stocco Smole e Anna Pennido, que são ligadas ao 

Movimento pela Base foram palestrantes no seminário que deu início a produção do 

Currículo da Cidade, o que podemos interpretar como uma representante da 

legitimação técnico-científica e outra da vontade geral, como vamos nos aprofundar 

no capítulo seguinte. 

Michetti (2020) também analisa que criar e financiar eventos nacionais e 

internacionais como o seminário de abril de 2013 citado acima, seria uma estratégia 

para a criação de uma comunidade que compartilha crenças, valores culturais e 

formas de comportamento. 

Para Moeller e Tarlau (2020) o  processo acelerado de aprovação da BNCC não foi 

afetado nem mesmo por toda a movimentação em torno do golpe jurídico-
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parlamentar5 de 2016 que destituiu a Presidente Dilma Roussef, sendo isso 

resultado da prática do consenso por filantropia. 

Em nossa análise, argumentamos que esse processo acelerado de 
elaboração e aprovação de uma política pública resultou da prática do 
consenso por filantropia, quando recursos materiais, produção de 
conhecimento, poder da mídia e redes formais e informais são usados por 
fundações privadas para obter um consenso entre múltiplos atores sociais e 
institucionais em apoio a uma determinada política pública, a despeito de 
tensões significativas, transformando a política pública em questão numa 
iniciativa amplamente aceita. Baseado nas teorias de Antonio Gramsci 
(1971b) sobre relações Estado-sociedade civil, o conceito de consenso por 
filantropia demonstra como fundações filantrópicas tornaram-se atores 
contemporâneos importantes no estabelecimento de novos blocos 
hegemônicos na educação, em diferentes geografias. (MOELLER;TARLAU, 
2020, p. 554, grifo nosso) 
 

Elas identificam como atores corporativos e privados negociam aberturas políticas e 

alianças que permitem novas afirmações de poder e influência por meio do discurso 

de educação de qualidade para todos. 

O resultado não é um simples esquema para maximizar os lucros destas 

corporações e fundações, mas é uma tentativa destes grupos de refazer a educação 

pública à sua imagem e semelhança exercendo influência em diversas escalas. 

Como destacamos no excerto de Moeller e Tarlau, foram empenhados recursos 

materiais, ou seja, dinheiro, produção de conhecimento,  poder e influência na mídia 

e redes formais e informais como formas de produzir a política pública. 

Ainda se destaca como o conhecimento de políticas públicas ultrapassa fronteiras 

nacionais por meio de nós e redes de capital, conhecimento e poder, e como 

fundações do Sul Global aprendem com as do Norte Global a influenciar com 

eficácia as trajetórias educacionais com base em visões específicas de sociedade e 

de escolaridade (MOELLER;TARLAU, 2020, p. 555-556). 

Este caminho de análise se relaciona com as proposições apresentadas de Apple de 

uma análise relacional, observando como isso se estabelece do nível global ao 

municipal, podendo estabelecer um diálogo com a colonialidade presente em nossa 

sociedade e como a movimentação destas corporações e fundações reforçam essa 

lógica,  reforçando também uma visão de sociedade e conhecimento vindas do 

Norte Global. 

 
5 Cabe ressaltar que as autoras pontuam que a Presidente foi “destituída pelo Congresso” e que 

muitos cidadãos chamam de “golpe jurídico-parlamentar” o que ocorreu.    
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A prática de produção de consenso tem influência sobre a construção do Currículo 

da Cidade, considerando os esforços para que este novo currículo seja amplamente 

aceito apesar dos múltiplos agentes envolvidos na rede municipal de ensino. 

As pesquisadoras identificam o papel importante exercido pela poderosa Fundação 

Lemann na articulação para a produção da BNCC, a mesma que apoia o EBAPE – 

FGV (que é mantido por fundações apontadas por elas) e que produziu o documento 

que vamos utilizar em nossas análises que registra a produção do currículo 

paulistano.  

Cabe ressaltar que a FGV é um agente na implantação da BNCC e sua divulgação 

segundo Hellen Gregol Araújo e Alice Casimiro Lopes (2021), através de seus 

eventos, docentes, coordenadores, formação de quadros para a gestão pública e 

outras ações, fazendo parte da luta política para hegemonizar a BNCC. 

Considerando o que foi posto até aqui, é possível inserir o Currículo da Cidade em 

um movimento maior de reformas curriculares nacionais, ressaltando que foi o 

primeiro a  ser produzido e os métodos utilizados para isso foram documentados 

pela FGV para servir de modelo para Estados e Municípios.  

A permanência de um discurso que reforça que estes documentos resultam de 

consultas públicas amplamente democráticas é abalado quando percebemos a 

influência muitas vezes silenciosa destes agentes e observamos como a forma de 

produzir estes documentos, os conceitos principais e a forma de legitimá-los se 

repete em diferentes níveis. 

Tentar jogar luz em como esse processo se deu na maior metrópole do país 

contribui neste debate internacional de produção de políticas públicas educacionais. 

Circe Bittencourt (2001, p. 15) analisando propostas curriculares do período de 1990 

a 1995, nos informa que os documentos alvo de sua pesquisa evitam a 

caracterização de “pacote”, mas se apresentam como resultado de discussões que 

chegam a consensos entre três setores básicos: poder educacional, academia e 

professores. 

Nestes tempos de BNCC observamos que para além do papel destes três setores 

básicos identificados nos anos 1990,  existe o papel de agentes privados sendo 

preponderante, agindo com todo seu poder econômico através de estratégias que 

impactam as decisões para a produção de políticas públicas de acordo com seus 

preceitos. 
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Estes agentes privados usam a estratégia de  investir recursos para produzir maior 

impacto possível na política pública, promovendo padrões nacionais de 

aprendizagem e inserindo as fundações no próprio Estado, identificando e vendendo 

soluções para os problemas identificados. 

Dentre as várias estratégias de legitimação, consensualização6 e concertação 

discursivas identificadas por Micheli Michetti (2020, p. 6-8) a composição discursiva 

entre a expertise de especialistas e consultas democráticas é outra que podemos 

identificar na produção da BNCC e na produção do Currículo da Cidade. 

Michetti (2020, p. 14) e Moeller e Tarlau (2020) puderam verificar que mesmo com 

toda a estrutura e influência dos agentes privados houve embates na construção da 

Base Nacional, para enfrentar as ideias contrárias foi necessário marginalizar as 

críticas e criar estratégias de consensualização, que envolvem o uso das consultas e 

a atuação dos especialistas. 

A BNCC teve 3 versões, a primeira em 2015, a segunda em 2016 e a terceira em 

2017, que passaram por consultas públicas, consultas on-line  e seminários. 

Em meio as críticas, em 2015 a primeira versão recebeu comentários de mais de 

300 mil pessoas, gerando mais de 12 milhões de comentários, números que são 

avaliados da seguinte forma por um alto-funcionário do MEC : “Tem esse número 

mágico dos 12 milhões, que eles  gostam de dizer ‘olha que construção 

participativa’, mas esse é o jeito PT de governar” (MOELLER;TARLAU, 2020, p. 

584). 

Segundo Moeller e Tarlau (2020, p. 584), membros do Movimento pela Base não 

acreditavam que esse processo melhoraria o documento, mas acreditavam que 

poderia garantir a legitimidade política do documento em um contexto de um 

governo do PT, que tem um histórico de comprometimento com relações Estado-

sociedade mais participativo (MOELLER;TARLAU, 2020, p. 584), o que se verifica 

inclusive nas gestões petistas na rede municipal de São Paulo, como é possível 

observar no capítulo 3 desta dissertação. 

 
6 Michetti opta pelo termo consensualização para enfatizar a produção de um falso consenso, 
“Empregamos o termo consensualização justamente para indicar que não se trata de um consenso, 
mas de uma forma sistemática e coordenada de lidar com o dissenso e com as críticas (...)” 
(MICHETTI, 2020, p. 8), quando utilizarmos este termo estaremos partilhando desta concepção da 
autora.  
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Enfim, analisando as pesquisas de Michetti (2020) e de Moeller e Tarlau (2020), 

comparando com o processo de consultas praticado na construção do Currículo da 

Cidade, que apresentaremos na sequência deste trabalho, podemos perceber estas 

consultas mais como uma estratégia de legitimação dos documentos do que uma 

participação efetiva, além de ser uma espécie de resposta, ou de criação de uma 

ideia de continuidade a práticas características do Partido dos Trabalhadores. 

Cabe ressaltar que enquanto a BNCC era finalizada o Currículo da Cidade foi 

produzido, em um cenário de declínio do PT e ascensão de forças políticas mais 

conservadoras.  

Enquanto ocorriam as consultas da primeira versão, o governo federal enfrentava 

enormes protestos contra a Presidenta Dilma Roussef, sendo que quando a 

segunda versão da BNCC foi entregue, em abril de 2016, o Vice-Presidente Michel 

Temer estava para assumir, aproximando o seu partido PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro) ao PSDB (Partido da Social Democracia 

Brasileira), de posicionamento mais conservador. 

Este contexto de crise política e econômica é o contexto das eleições municipais de 

2016, quando o apoio ao PT desabava e João Dória do PSDB venceu as eleições 

em primeiro turno, o que não ocorria desde 1992, última eleição em que não existia 

o segundo turno. 

No âmbito federal se construía a terceira versão da BNCC, e na cidade de São 

Paulo se encerrava o projeto da gestão PT com a entrega da Coleção Componentes 

Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria. 

Em Brasília, Maria Helena Guimarães de Castro, que tem ligações históricas com o 

PSDB de São Paulo, é quem passa a controlar o processo de produção da BNCC. 

Quando se publica a terceira versão da BNCC, em abril de 2017, está ocorrendo o 

processo de construção do Currículo da Cidade com o PSDB no poder na cidade de 

São Paulo e que toma como  referência esta versão da Base recém publicada, tendo 

inclusive a participação de sujeitos envolvidos com o processo nacional. 

A terceira versão da BNCC foi apresentada após 27 seminários entre junho e agosto 

de 2016, sendo finalizada em abril de 2017 “transformada” segundo Tarlau e Moeller 

(2020, p. 591), convertendo-se em uma versão muito mais parecida com as 

iniciativas do governo PSDB nos anos 1990 do que os projetos do PT, o que 

podemos observar em uma fala colhida pelas pesquisadoras. 
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Quando há substituições políticas, há mudanças na orientação teórica. 
Quando elaboramos a [segunda versão da] BNCC, por exemplo, a palavra 
“competência” (...) foi praticamente vetada. Não se falava em competência, 
por uma compreensão ideológica de que competência era coisa da 
produção industrial e a educação era mais para formar um ser humano e 
não um trabalhador. Agora, com uma gestão tucana, aparecem na nova 
versão as competências e habilidades que não estavam presentes na Base 
anterior. (TARLAU e MOELLER, 2020, p. 591) 

 

Essa “virada” na leitura das autoras marca a diluição de um discurso sobre a 

diversidade e sobre o direito das comunidades a um currículo baseado em 

realidades locais (TARLAU e MOELLER, 2020, p. 591). 

Araújo e Lopes (2021, p. 9) interpretam com base nos estudos internacionais de S. 

J. Ball, que a BNCC “(...) tende a se afastar da proposta da escola como produtora 

de currículo e deslegitima o professor como atuante no processo de tradução da 

política”, carecendo de formações para a devida implementação. 

Esta crítica a como o professor é tratado no documento nacional nos 

aprofundaremos em nossas análises da produção do documento e na própria 

prescrição municipal. 

Bonetto (2021, p. 6-7) fazendo a análise do discurso do Currículo da Cidade e da 

BNCC assinala que seu objeto de estudo tem forte dependência da chamada 

condição de produção, sendo esperado que haja semelhanças e relações de 

dialocidade justamente porque são frutos do mesmo tempo, dos mesmos contextos 

políticos, econômicos e sociais, e faz uma importante comparação com relação as 

rupturas em âmbito nacional e municipal. 

Em especial, chama-nos atenção a ruptura existente entre a segunda e a 
terceira versão na BNCC (2015-20165), bem como a ruptura do Currículo da 
Cidade (2017) em relação ao documento Direitos de Aprendizagem (SÃO 
PAULO, 2016) produzido e publicado apenas um ano antes do atual. Que 
pressa seria essa de interditar e substituir o que estava sendo elaborado há 
tão pouco tempo? Será que o contexto de impeachment e a criminalização 
das políticas consideradas à esquerda aceleraram o processo? A segunda 
versão da BNCC em gestão ainda pelo MEC da Presidente Dilma Rousseff 
e os Direitos de Aprendizagem (2016), gestados durante o mandato do ex-
prefeito Fernando Haddad, precisavam, com tudo o que vinha do referido 
partido, ser interrompidos e substituídos? Isso fica evidente a partir da fala 
do ministro Mendonça Filho, mas não tão explícito no caso do documento 
oficial do município. (BONETTO, 2021, p. 7) 

 

Esta ruptura da segunda para a terceira versão da BNCC faz parte de um contexto 

de abandono dos debates e documentos promovidos à esquerda, mais 

precisamente por meio do Partido dos Trabalhadores (PT), para a produção às 
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pressas de documentos vinculados a uma agenda defendida por agentes 

corporativos como a Fundação Lemann e tantos outros, com apoio político à direita 

de partidos como o PMDB, DEM e PSDB. 

Para Angela Ribeiro Ferreira junto a um grupo de pesquisadores (FERREIRA et al 

2021)  a BNCC foi forjada em um contexto de crescente autoritarismo e 

conservadorismo, que além de anular as críticas, rompeu com as discussões sobre 

os fundamentos de uma base curricular nacional voltada aos direitos de 

aprendizagem e autonomia das escolas, fazendo prevalecer um modelo desenhado 

pelos movimentos e organizações representativas dos reformadores empresarias da 

educação, um currículo que visa novas formas de controle e subordinação a metas 

de avaliação. 

Após esta breve exposição sobre a BNCC e seu contexto de produção, procuramos 

deixar claro que o Currículo da Cidade é elaborado exatamente neste contexto, mas 

no âmbito municipal com suas especificidades. 

Parte da sua especificidade é a história da rede, que vamos expor no capítulo 2 

deste trabalho, uma história marcada principalmente desde a redemocratização do 

país por alternâncias de poder e projetos educacionais. 

Vamos analisar como este documento municipal, produzido em tempos de BNCC e 

conturbação política, pode ser situado. 

No livro BNCC nos estados: o futuro do presente (FERREIRA et al 2021), temos um 

conjunto de textos que analisam as propostas curriculares após 2018, que resultam 

do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular – 

ProBNCC do Ministério da Educação, que empregou um alto investimento para 

financiar estados e o Distrito Federal na elaboração de seus documentos 

curriculares. 

O Currículo da Cidade precede este processo, foi feito com recursos próprios e pode 

ser lido como um exemplo para outros municípios e estados na produção de suas 

atualizações à BNCC, portanto, analisamos que este processo e seu resultado 

contribuem para este debate em nível nacional. 

Tratar a Base Nacional como solução para os problemas de qualidade e equidade 

educacional tem relação com a transformação de problemas políticos em problemas 

técnicos a serem resolvidos por especialistas (MOELLER; TARLAU, 2020, p. 559) o 

que dialoga com a construção de uma hegemonia que não vislumbra uma solução 
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para além do consenso liberal em torno de uma ciência supostamente neutra 

(APPLE, 2006)  e tem relação com colonialidade e a geopolítica do conhecimento 

que nos volta a atenção para que essas respostas sempre vem do Norte Global. 

 

Como se observou no caso da BNCC, lideranças da fundação ajudaram 
funcionários do governo a alcançar um consenso sobre quais políticas 
adotar para resolver os problemas definidos, através de recursos para 
pesquisas e organização de seminários educacionais. Também ofereceram 
apoio organizacional e econômico para implementar essas políticas. 
(MOELLER; TARLAU, 2020, p. 559) 

 

O uso de uma estratégia “gramsciana” na sua abordagem e formulação de políticas 

públicas, em uma “guerra de posição” de um lento processo de construção de 

consensos entre múltiplos atores da sociedade civil e do Estado (MOELLER; 

TARLAU, 2020, p. 559). 

Sem nos estender no processo de formulação da Base Nacional, nos interessa 

nesta seção pontuar as estratégias utilizadas no âmbito nacional que se envolvem 

com a produção do documento municipal ao qual nos dedicamos. 

A atuação de lideranças que tem ligação como a Fundação Lemann, Movimento 

pela Base e FGV em seminários, assessorias na produção dos documentos e nas 

formações de professores são algumas das estratégias utilizadas na formulação e 

implementação da BNCC. 

Conseguimos identificar no processo de construção do Currículo da Cidade parte 

significativa destes elementos, como iremos apresentar nos próximos capítulos. 
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2 UM BREVE HISTÓRICO DA REDE E SUAS SINGULARIDADES 

 

Neste capítulo vamos fazer um breve histórico da rede municipal de ensino de São 

Paulo e seus projetos educacionais, para poder situar a atual proposta curricular e 

suas especificidades na história da rede. 

Vamos dialogar aqui com trabalhos produzidos sobre a história da rede, sem a 

preocupação de acessar as fontes primárias, desta forma resultando em um quadro 

a partir do que já foi produzido, deixando claro que em nosso entendimento uma 

história da rede municipal de ensino de São Paulo e seus projetos ainda precisa ser 

escrita, uma vez que os trabalhos aqui apresentados retratam recortes específicos, 

assim como esta pesquisa,  que busca contribuir para a escrita desta história no que 

se refere ao Currículo da Cidade (2017). 

As origens da rede municipal têm suas raízes no atendimento as classes populares 

em uma metrópole em expansão ao longo do século XX. 

A rede municipal teve seu início oficial através do decreto 3.185, de 02/08/1956 

(ROMERO, 2016, p. 17) após um período de convênios com o Estado de São Paulo. 

O seu surgimento segundo Rosana Aparecida Silva Romero (2015), passa pela 

anedótica história da Prof. Alba Novo de Azevedo, que teria se encontrado na casa 

do seu cunhado com o prefeito Wladimir de Toledo Pizza em uma conversa informal, 

desta conversa teria se firmado a criação da rede municipal. 

Esta informação é trazida através do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola 

em que a pesquisadora  trabalhava, EMEF João Ramos Pernambucano, e é 

resultado de um dossiê feito por uma professora de História da escola, que inclusive 

conseguiu encontrar algumas cartas da Prof. Alba trocadas com o Prefeito, além 

disso, Rosana (2016, p.30) também encontrou um documento na escola intitulado 

Histórico do Ensino Municipal, datado de 1988, produzido pela diretora da época, 

Dirce A. Rosin, e complementado pela professora, então aposentada, Alba Novo de 

Azevedo no ano seguinte. 

Sem nos aprofundar na possível influência da professora Alba na criação do ensino 

municipal, é interessante destacar as reflexões da professora-pesquisadora Rosana 

do processo de criação de memória destas mulheres que se dizem protagonistas 

desse movimento, com o que apontamos o interesse de professoras e professores 

em registrar e pesquisar a história da rede.  
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Rosana questiona o fato de que a rede pouco se questiona sobre a sua História, em 

“busca do novo” (ROMERO, 2015, p. 4) o que os movimentos curriculares 

posteriores a produção deste texto acabam por demonstrar o contrário, um interesse 

em dialogar com, no mínimo, a história recente da rede. 

O fato é que para além da contribuição da Prof. Alba, a criação da rede municipal de 

ensino de São Paulo se deve a demanda do povo de uma São Paulo que se 

industrializava e tinha um grande aumento demográfico resultado da migração. A 

população pressionava por vagas na década de 1950 e as lideranças políticas viam 

no aumento da oferta de escolas uma oportunidade política importante. 

Em 1943 a capital e o Estado de São Paulo assinaram o primeiro convênio, em que 

cabia ao município a construção de prédios e ao Estado as atribuições pedagógicas 

e administrativas (ROMERO, 2015, p. 7-9) 

Ao final do segundo convênio que teve seu início em 1949, se tem o saldo de 900 

salas de aula em 52 edifícios, já o terceiro convênio de 1954 que não foi respeitado, 

acaba em 1959 com a construção de apenas 17 escolas e a construção de 500 

galpões de madeira para a confirmação da demanda e posterior construção de 

prédios de alvenaria (ROMERO, 2015, p. 8). 

O interesse político de vereadores e prefeitos em investir a quota de 20% do 

orçamento em educação primária sem interferência do estado parece ter sido um 

dos grandes motivos da criação da rede municipal e do rompimento com o sistema 

de convênios (ROMERO, 2015, p. 8). 

Para além disso Romero (2016), que fez um interessante levantamento bibliográfico 

sobre o início da rede, nos mostra que as disputas políticas em um momento 

democrático como os anos de 1950 também pesaram nas decisões. 

Jânio Quadros assumiu a prefeitura em 1953 e sai do cargo em 1954 para assumir o 

governo do Estado, sua gestão na prefeitura já observava o ganho político que o 

acesso à educação trazia, demonstrando interesse em que a prefeitura assumisse a 

parte pedagógica e administrativa (ROMERO, 2016, p. 24). 

Quando Jânio vai para o governo do Estado em 1954, quem assume é o vice Lino 

de Mattos, inimigo político com o qual vai ter embates quanto a entrega de prédios 

nos termos do convênio, sendo que Mattos renuncia em 1955, assumindo Toledo 

Pizza que observa o ganho político de se ter uma rede própria e publica o já citado 

decreto de 1956 que oficializa a rede (ROMERO, 2016, p. 24-25). 
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Em meio a questões de cunho econômico político e social, se vê uma rede surgir 

sem grande planejamento. 

As primeiras informações pesquisadas dão conta de que sua 
implementação careceu de planejamento: Henrique Richetti , secretário de 
educação na gestão de Wladimir de Toledo Piza (11/04/1956 – 7/04/1957), 
seguindo orientações do prefeito, conclamou o povo para auxiliá-lo na 
empreitada de erradicação do analfabetismo, convocando os professores 
desempregados a correrem os bairros e formarem uma lista (com nome, 
idade, endereço e nome dos pais) com 40 crianças em idade escolar (7 aos 
12 anos) que estavam fora da escola; aqueles que conseguissem os alunos 
e um local seriam nomeados professores e professoras municipais e 
poderiam começar a lecionar para essa turma. Assim os interessados 
fizeram, conseguindo galpões ou salões, alugados ou emprestados, e desta 
maneira deram início ao ensino municipal. (ROMERO, 2015, p. 6-7) 

 

Esta ação que beira o anedótico devido a suas características, esperava  a criação 

de 100 classes, porém foram criadas mais de 1500, uma vez que os professores 

chegavam com os documentos preenchidos e a legislação não limitava o número de 

contratações (ROMERO, 2016, p. 30), o que sinaliza a grande demanda por vagas e 

até mesmo a capacidade de mobilização das comunidades no período. 

Alexandre Piannelli Godoy nos apresenta que houve uma dificuldade para que 

existisse uma autonomia entre estado e munícipio em matéria educativa, e que 

mesmo após 1959 com o fim definitivo dos convênios “(...) o município de São Paulo 

apenas começava a firmar seus próprios quadros e a  construir galpões de madeira 

improvisados e, aqui e acolá, os primeiros prédios de alvenaria em bairros pobres e 

periféricos.” (GODOY, 2013, p.103) 

Como veremos mais a frente neste capítulo, a existência de prédios improvisados 

assim como turnos reduzidos em horários intermediários permitindo um maior 

atendimento dos alunos persistiram até o início do século XXI, o que nos mostra um 

formato de solução para o atendimento quase que permanentemente emergencial 

para a população pobre em uma cidade em acelerado crescimento. 

Godoy (2013, p. 106) analisando a revista Escola Municipal dentro do período de 

1968 a 19857 identifica o que ele chama de modelo escolar paulistano, que 

contraditoriamente tenta calcar a sua identidade na construção de um lugar próprio, 

mais moderno e acelerado, num tempo histórico ainda marcado por profundas 

desigualdades sociais que travavam as mudanças sociais e educativas. 

 
7 Esta revista neste recorte temporal também é estudada por Rosana (2016) em sua pesquisa de 

mestrado. 
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Enquanto o ensino estadual vinha desde o século XIX construindo uma identidade 

baseada em uma longa tradição educacional liberal, criando espaço em prédios de 

uma arquitetura escolar monumental em estilo neoclássico em pontos centrais da 

cidade beneficiando as elites, o ensino municipal tentava criar seu lugar institucional 

e de identidade através de métodos pedagógicos emprestados  em seus barracões 

nas bordas da cidade para a maior parte da população (GODOY, 2013, p. 106). 

Segundo o pesquisador o modelo escolar paulistano está calcado nas categorias de 

tempo e espaço das sociedades do pós-guerra, que lidam com uma aceleração do 

tempo histórico e com a ideia de controle do espaço e de redução das distâncias. 

(GODOY, 2013, p. 106) 

Neste contexto se construiu uma gestão para ensinar (GODOY, 2013), uma visão 

mais administrativa do ensino e mais preocupada com o controle do lugar de ensino. 

Quer se destacar se opondo ao sistema estadual, criando nas edições da publicação 

institucional um lugar de memória com base na construção de edifícios e na 

linguagem, através de textos, cifras e um currículo que deveria seguir um 

alinhamento as orientações gerais do governo federal.  

 Os artigos e matérias reforçavam a data de 1956 como aquela que 
simbolizava a dificuldade de formar as primeiras turmas por meio do 
idealismo, heroísmo e entusiasmo das primeiras professoras nos galpões 
de madeira. Os anos 1960 como fase de institucionalização da rede 
municipal e os anos 1970 como a de pujança do sistema, principalmente 
com a implantação pioneira da escola de oito anos. Em todos os artigos a 
construção das escolas de alvenaria em substituição aos barracões de 
madeira parece ter sido o marco visível de sua evolução (...) (GODOY, 
2013, p. 109) 

 

Podemos observar até aqui que a rede municipal tem em seu início a adoção do 

currículo e programa do curso primário estadual, com os convênios e nos primeiros 

anos durante as décadas 1950 e 1960, já em 1968 apresenta um novo programa em 

que se apropria das ideias pedagógicas da Escola Nova em voga desde 1920, 

seguindo ao longo dos anos de 1970 com a construção de prédios e na busca de 

uma identidade e alinhamento com o governo federal da ditadura militar (1964-

1985). 

Este alinhamento se apresenta em um modelo escolar paulistano de caráter 

nacionalista, burocrático e administrativo,  em que se implantava a escola de oito 

anos decorrente da lei 5.692/71 (GODOY, 2013, p. 112-113). 
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 Na leitura de Godoy (2013, p. 120), a revista Escola Municipal defendia que o 

professor na rede municipal deveria ser um administrador  em sala de aula e lidar 

constantemente com a reformulação de conteúdos e modos de ensinar, para 

Rosana (2016, p. 91) na mesma revista, as professoras são identificadas como 

heroínas, bandeirantes de “avental rosa” que levavam a escola municipal e a 

civilidade até o aluno nos pontos mais distantes da cidade. 

Estes “administradores” e “heroínas” atendiam alunos que na mesma revista 

institucional eram frequentemente retratados como pobres e favelados que sofriam 

de uma carência cultural que prejudicava a escolarização (ROMERO, 2016, p. 102). 

O Plano de Educação Infantil – Planedi de 13 de fevereiro de 19768, que vinha 

sendo aplicado de forma experimental desde 1973, demonstra em seu próprio texto 

a preocupação com a “grande massa de crianças marginalizadas” que deveriam ter 

acesso adequado a “vivência” escolar, visando com este projeto preparar melhor as 

crianças da faixa etária dos 3 aos 7 anos para o ingresso na 1° série.  

Com o movimento de abertura política e redemocratização do país, no ano de 1983 

Mario Covas assume a prefeitura de São Paulo após ser nomeado pelo governador 

Franco Montoro, iniciando um governo de oposição ao regime militar feito pelo 

PMDB. 

Como observa Antonella Ishii (2015, p. 29) se inicia aí um período de alternância 

entre “conservadores” e “progressistas” que marca a política da cidade, os prefeitos 

foram: 

Mário Covas  (Movimento  Democrático Brasileiro) -11/05/1983 a 01/01/1986;  

Jânio Quadros (Partido Trabalhista Brasileiro) - 01/01/1986 a 01/01/1989;  

Luiza Erundina (Partido dos Trabalhadores) - 01/01/1989 a 01/01/1993,  

Paulo Maluf (Partido Democrático Social/Partido Progressista Renovador)-

01/01/1993 a 01/01/1997;  

Celso Pitta (Partido Trabalhista   Brasileiro) - 01/01/1997   a   01/01/2001;    

Marta   Suplicy (Partido dos Trabalhadores) - 01/01/2002  a  01/01/2005;  

José  Serra  (Partido  da  Social  Democracia  Brasileira) - 01/01/2005 a 31/03/2006;  

 
8 Decreto 12.637, de 13 de fevereiro de 1976, disponível em 

<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1976/1264/12637/decreto-n-12637-1976-
institui-o-plano-de-educacao-infantil-planedi-e-da-outras-providencias> acesso em 14/06/2022. 
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Gilberto Kassab (Partido da Frente Liberal – Democratas – Partido Social 

Democrático) - 31/03/2006 a 01/01/2012; 

Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores) – 01/01/2013 a 31/12/2016; 

João Dória (Partido da Social Democracia Brasileira) – 1/01/2017 a 06/04/2018; 

Bruno Covas (Partido da Social Democracia Brasileira) - 6/04/2018 a 16/05/2021; 

Ricardo Nunes (Movimento Democrático Brasileiro) - 16/05/2021 a atual. 

No início desta seção vimos que a rede municipal nasce oficialmente em meio as 

disputas políticas e suas tensões da década de 1950, Godoy (2013, p. 112) defende 

que mesmo ao longo dos anos 1970 em que vigorava a Ditadura, os artigos da 

Revista Municipal tinham a preocupação em apresentar as inovações 

administrativas de cada gestão, o que denota uma disputa no período. 

Segundo Felipe de Sousa Costa (2021, p. 86 – 87) foram produzidos 8 documentos 

curriculares em meio as disputas que se seguiram dos anos 1980 em diante: em 

1981, 1985, 1987, 1992, 1986, 2007, 2016 e 2017. 

Sendo assim, podemos perceber que a alternância de poder e de projetos para a 

maior cidade do  país é uma constante em maior ou menor grau ao longo da 

existência da rede municipal, que se dá praticamente na segunda metade do século 

XX em diante, porém algumas mudanças parecem ser mais abruptas que outras. 

Voltando a 1983 e a gestão de Mario Covas, segundo Ishii (2015, p. 35) a secretária 

de educação Guiomar Namo de Mello, trouxe uma proposta baseada em Gramsci, 

se ligando a uma concepção histórico-crítica de educação,  dando relevância aos 

conteúdos e buscando aproximar os mesmos dos alunos. 

Segundo Godoy (2013, p. 124) existiu uma dificuldade de se libertar de um modelo 

de gestão administrativa racional e burocrática estruturado nos anos de ditadura 

para um novo discurso democrático, contexto em que o debate rumou para questões 

como autoridade e autoritarismo na rede. 

Se a gestão Covas buscou um distanciamento aos anos de repressão, a gestão 

seguinte, de Jânio Quadros, aparentemente quis trazê-los de volta. 

Revogou o regimento comum das escolas, e retomou ao dos tempos da ditadura em 

que os conselhos de escola tinham menos poder, juntou a Secretaria de Educação e 

a de Bem-estar social, e, além disso, privilegiou verbas para grandes obras em 

detrimento das obras sociais (ISHII, 2015, p. 36). 
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Sem diálogo com os professores, no ano de 1987 enfrentou uma greve de 17 dias, 

segundo o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São 

Paulo – SINPEEM9, ainda não existia o direito constitucional de greve e professores 

foram punidos, isto em um momento em que a inflação chegava a 30% e a pauta de 

reivindicações pedia um reajuste após 2 anos. 

Estes 17 dias só foram superados em números de dias em greve em 2006, quase 20 

anos depois. 

Neste mesmo ano os professores estaduais também fizeram greve e foram punidos 

pelo governador Orestes Quércia do PMDB  (LOURENÇO, 2011, p.4), o que mostra 

a movimentação dos trabalhadores da educação neste momento de 

redemocratização e a repressão enfrentada. 

Cabe ressaltar que o acesso no serviço público através de concurso público e 

direitos como o direito de greve estavam se estabelecendo através da constituição 

de 1988, além disso, como vimos no capítulo anterior, o debate curricular passava 

por um momento efervescente, se discutindo a educação para a classe trabalhadora 

e o retorno das disciplinas de História e de Geografia.  

Neste contexto e após o truculento Jânio Quadros a cidade de São Paulo muda 

novamente seus rumos com a eleição de Luiza Erundina, do Partido dos 

Trabalhadores (PT). 

Segundo Lincoln Secco (2011, p. 129), nas eleições de 1988 o PT elegeu prefeitos 

em 36 municípios e aumentou o número de vereadores de 179 para 992, o 

demonstraria que o partido estava pronto para dar um salto maior. 

Erundina foi a primeira mulher a ser prefeita de São Paulo, de origem nordestina e 

ligada aos movimentos sociais de moradia passou a controlar o terceiro maior 

orçamento do país (DUTRA, 2017, p.1) 

O educador Paulo Freire foi secretário de educação entre 1989 e 1991, passando o 

cargo para Mario Sergio Cortella que deu continuidade a seu trabalho até o fim da 

gestão Erundina, em 1992.  

A gestão de Freire na SME é marcante tanto pela proposta educacional quanto as 

mudanças implementadas na secretaria. 

 
9 Disponível em: <https://www.sinpeem.com.br/materias.php?cd_secao=11&codant=&friurl=_-

HistAria-do-SINPEEM-_> acesso em 18/06/2022. 
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Segundo Dalva de Souza Franco (2014) sua gestão foi pautada pela construção de 

uma escola pública, popular e democrática, e tinha quatro eixos centrais, sendo eles: 

1. Democratização da gestão – democratizar o poder pedagógico e 
educativo – todos os segmentos da escola e da comunidade. 
2. Acesso e permanência – ampliar o acesso e a permanência dos setores 
usuários da educação pública. 
3. Qualidade da Educação – construir coletivamente um currículo 
interdisciplinar e investir na formação permanente do pessoal docente. 
4. Educação de Jovens e Adultos – contribuir para eliminar o analfabetismo 
de jovens e adultos em São Paulo. (FRANCO, 2014, p. 111) 
 

Para nossa análise nos interessam inicialmente o ponto sobre a democratização da 

gestão, que envolvia o poder pedagógico, e a construção de um currículo 

interdisciplinar, que ocorreu principalmente pelo movimento de reorientação 

curricular pela via da interdisciplinaridade. 

Para André de Freitas Dutra (2016, p. 36) Freire ambicionava “uma nova escola” 

democrática no seu sentido social, curricular e administrativo. No sentido curricular o 

caráter democrático dessa escola ocorreu através do estímulo para que as escolas 

construíssem as suas propostas de ensino em diálogo com os alunos e a 

comunidade, considerando a realidade da comunidade onde o aluno estava inserido, 

em uma didática da intervenção social. 

Segundo Franco este processo se deu por um amplo processo de construção 

coletiva: 

(...) um amplo processo de construção coletiva da qual participaram 
diferentes grupos em constante diálogo: a escola, a comunidade e 
especialistas em diferentes áreas do conhecimento. Esse movimento 
buscou garantir a autonomia da escola, permitindo o resgate de práticas 
valiosas e, ao mesmo tempo, estimulando a criação e a recriação de 
experiências curriculares que favorecessem a diversidade na unidade. A 
valorização da unidade teoria-prática, refletida no movimento de ação-
reflexão-ação sobre as experiências curriculares, permitiu que pudessem 
ser criadas novas práticas (SAUL, 2012, p. 6 apud FRANCO, 2014, p. 113). 

 

Os resultados destas construções coletivas eram transformados em “cadernos” pela 

SME que retornavam as escolas fomentando a troca de experiências, fazendo parte 

de um ambicioso projeto de construção de um currículo interdisciplinar que tinha 

forte ligação com estudos sobre a realidade local e que partiam de um tema gerador. 

Freire (2001, p. 28) fazendo política pública, não deixou de afirmar que a prática 

educativa não é neutra, é política, bastava saber a favor de quem ou o que ela está 

trabalhando, sendo a posição da sua gestão a favor dos menos favorecidos. 
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No período se restabeleceu o Regimento Comum das Escolas e os Conselhos de 

Escola, criado em 1985 na gestão Covas e banido por Jânio, além de em parceria 

com a União Municipal dos Estudantes Secundaristas iniciar os grêmios estudantis 

(FREIRE, 2001, p. 79). 

Em 1992, quando entrou em vigor o “Novo Regimento Comum das Escolas 

Municipais”,  houve a adoção dos ciclos, rompendo com a organização seriada das 

escolas estabelecendo 3 Ciclos, com possibilidade de retenção apenas no último 

ano de cada Ciclo (DUTRA, 2016, p. 142). 

Uma importante conquista dos educadores foi o Estatuto do Magistério aprovado 

também em 1992, que trouxe uma série de garantias à categoria, como a correção 

do piso salarial de acordo com a inflação, assim como a jornada integral de trabalho 

de 30 horas, sendo 10 horas dedicadas a atividades coletivas, estudo e preparação 

de aulas, recebendo para isso o dobro em relação a jornada de 20 horas (DUTRA, 

2016, p. 153) 

Uma prova do prestígio da gestão com a categoria é a edição de setembro de 2021 

do Jornal do SINPEEM (sindicato já citado) que apresenta na capa uma menção aos 

100 anos de Paulo Freire, com uma foto da época da gestão em que figuram o 

educador e o presidente do sindicato (até os dias de hoje) Cláudio Fonseca tendo ao 

lado o texto: 

Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é considerado um dos 
pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Foi secretário 
municipal de Educação de São Paulo entre 1989 a 1992. Durante a sua 
gestão, debatemos e conseguimos a aprovação do Estatuto do Magistério 
(Lei nº 11. 229/1992). Importante conquista para a categoria, tendo em vista 
que a lei organizou a carreira do magistério, com investidura nos cargos por 
meio de concursos periódicos obrigatórios, criou a Jornada Especial Integral 
e a valorização profissional com o enquadramento por evolução, promoção 
e progressão. Também estabeleceu a gestão democrática com conselho 
deliberativo e garantiu o reconhecimento do direito de afastamento sindical 
para a participação dos profissionais de educação em atividades.10 

 

Como um projeto ousado, a reorganização curricular por via da interdisciplinaridade 

não deixou de sofrer resistências, tanto que segundo Franco:  

 

A implantação das políticas educacionais, realizada em São Paulo, não 
ocorreu sem resistências, conflitos e tensões, porém, a persistência dos que 

 
10 Jornal do Sinpeem – edição de setembro de 2021. 
Disponível em: < https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/jornal92021.pdf > acesso em 
08/11/2022. 
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acreditavam na proposta foi o fio condutor para à continuidade do trabalho. 
(FRANCO, 2014, p. 114) 

 

Circe Bittencourt também tem uma análise sobre esta experiência: 

 

O tema gerador caracteriza-se por um trabalho pedagógico bastante radical, 
uma vez que abarca todas as disciplinas e, para o tema se tornar objeto de 
estudo, há uma metodologia calcada nos princípios freireanos em torno do 
estudo da realidade. Os desafios para sua instauração foram vários, tendo 
em vista que, pela primeira vez, se criava uma proposta de trabalho com 
tema gerador, o qual originariamente era voltado para o processo de 
alfabetização em um ensino informal e passava então a ser incorporado por 
toda uma rede escolar seriada (todo o ensino fundamental). 
(BITTENCOURT, 2004, p. 115)  

 

Além das dificuldades que envolviam uma rede seriada e dividida em disciplinas, ou 

mesmo a resistência dos professores frente a este trabalho, a prefeita Erundina teve 

como sucessor na prefeitura, em 1993, Paulo Maluf (PDS), cujo secretário da 

educação foi Sólon Borges dos Reis, que deu outros rumos para a educação no 

município, sendo que mesmo neste contexto muitas conquistas do período 

permaneceram, como as salas de informática, o atendimento das crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais com salas de apoio, e mesmo o plano de 

carreira dos professores que persiste até os dias atuais (FRANCO, 2014, p. 117-

118). 

O fato de nos remetermos a este período é para pensarmos no “por que” deste 

currículo atual, e para isso procurarmos as estruturas precedentes que fazem parte 

da dimensão pré-ativa do currículo, que descrevemos a partir de Goodson, 

percebendo que certas tensões e conflitos não vem exatamente do documento 

vigente, mas da construção histórica da rede, que influencia no que está em vigor no 

momento atual de diversas formas, assim como a divisão do ensino fundamental em 

ciclos, que apesar de ter sofrido alterações ainda persiste. 

Vinicius Tavano (2021, p. 177) considera que a educação pública paulistana tem na 

gestão Erundina um marco na construção de currículos de forma democrática e 

participativa. 

Felipe de Souza Costa (2021, p.90-91) relata sua incursão no centro de memória 

técnica da prefeitura e discorre sobre como acreditava que os currículos na rede 

teriam como início os documentos da primeira gestão petista. 
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No seu percurso de pesquisa encontrou outros documentos curriculares e pesquisas 

nos repositórios e percebeu o documento da gestão aqui em tela como um “(...) 

marco para a construção de uma identidade curricular no município de São Paulo” 

(COSTA, 2021, p.97). 

Utilizando referências na análise do discurso, Costa (2021, p.262) investigou 

questões relativas à memória nas prescrições, e nas suas considerações finais 

aponta que paixões arrebatadoras partidárias levaram  muitos a considerar o início 

da rede com a gestão Erundina, o que não é, apesar de sua importância. 

O autor usa a imagem de movimento de pêndulo para se referir as mudanças de 

projetos mais conservadores para outros mais progressistas nos currículos no 

período de 1981 a 2017. 

Para uma melhor compreensão destas mudanças, que Ishii chama de 

“progressistas” e “conservadores”, e Costa de um movimento de pêndulo, 

entendemos que em especial desde início dos anos 1990 até o presente momento, 

existiram dois tipos de projetos na rede municipal que tem algumas características 

em comum: em um modelo se considera o professor como um produtor de 

conhecimento, os educandos e comunidades como portadores de cultura em 

projetos educacionais que possibilitam este olhar para a cultura diversa presente na 

cidade de São Paulo, isto sob uma lógica  crítica, o outro modelo considera o 

professor como um aplicador dos conteúdos, os educandos como aqueles que 

devem ter acesso aos conteúdos prescritos que serão aferidos por avaliações 

externas, em uma posição de conformação a ordem vigente. 

Estamos tratando de projetos que de alguma forma tensionam a Hegemonia e a 

tradição seletiva e projetos que reproduzem a seleção estabelecida, projetos que 

buscam dialogar com a cidade e projetos que buscam principalmente resultados 

objetivos em avaliações externas. 

Estes modelos não são estáticos, mas a valorização e caracterização do educador, 

do educando e da seleção cultural e sua transmissão parecem ser elementos 

passíveis de comparação nas propostas a ponto de utilizarmos eles como critérios 

para observar aproximações e distanciamentos. 

É evidente que a alternância de poder traz consigo a mudança de projetos 

educacionais na cidade, além do que, a exposição que um político e seu projeto têm 

na cidade de São Paulo com todo o seu tamanho e porte econômico é observável na 
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quantidade de prefeitos que não chegam a terminar o mandato e já se candidatam a 

governador do estado e posteriormente à presidência, o que pode ser interpretado 

como um fator que leva as gestões a terem interesse em fazer projetos que tenham 

singularidades e chamem a atenção, visando assim as próximas campanhas. 

Aproximando nesta análise a afirmação de Freire que liga educação e política, a 

concepção de que a escola é um espaço de reprodução cultural, econômica e social, 

entendemos que não existe neutralidade nos projetos educacionais e suas 

prescrições, cabendo questionamentos como: qual o projeto educacional queremos? 

A quem serve e quem se beneficia ou é prejudicado? 

Muitos fatores além de uma paixão político partidária tornaram a gestão de 1989 a 

1992 um marco, na pesquisa de André de Freitas Dutra (2016) ele analisa as 

memórias de quem trabalhou no período, o excerto abaixo traz alguns elementos 

para contribuir ao debate. 

O aumento da autoestima que muitos apontam que ocorreu durante a 
gestão Freire está intimamente ligado a perspectiva dessa proposta 
pedagógica, que além de ver o aluno como sujeito de sua educação, 
também concebia o professor não como mero reprodutor das políticas 
educacionais advindas dos órgãos centrais da administração pública, mas 
como integrante de uma construção coletiva. A experiência desenvolvida 
por aquela gestão, ainda foi importante, no sentido de exemplo de 
participação coletiva em prol do ensino, com vistas a promover uma 
educação de qualidade para os filhos das classes populares. A qualidade da 
escola concebida nessa administração não se referia a índices numéricos, 
mas a indicadores construídos com a participação da comunidade, tendo 
em vista uma qualidade social. Nesse aspecto, a gestão de Erundina e 
Freire serve-nos de inspiração na construção de alternativas às propostas 
de gerenciamento neoliberal que ganharam espaço dentro do campo 
educacional nos últimos anos. (DUTRA, 2016, p.397) 

 

Esta extensa citação de Dutra traz elementos de um modelo de proposta curricular 

que apresenta educadores e educandos como envolvidos em uma construção 

coletiva, participativa, trazendo inclusive um modelo de avaliação voltado à 

qualidade social da educação que pode ser tomado como uma alternativa as 

propostas neoliberais de gerenciamento, no capítulo anterior registramos que estas 

propostas se expandiram nos anos 1990 e tomaram outro fôlego nestes tempos de 

BNCC. 

Este contexto de avanço do neoliberalismo e conservadorismo teve ressonância na 

rede municipal, retomando contribuições de Bittencourt (2008), as propostas 

curriculares estão sempre sujeitas a mudanças, permanências e reinterpretações. 
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A gestão Paulo Maluf (1993 a 1997) que sucedeu o governo petista, adotou para a 

política educacional a filosofia de Qualidade total na escola, embasada no livro de 

Cosete Ramos, Excelência em educação de qualidade total, que tinha inspiração em 

uma lógica empresarial (ISHII, 2015, p. 37). 

Costa (2021 p. 212) apresenta que no último ano de gestão de Maluf foi publicado o 

documento Organizadores de Área, sendo que seu sucessor, Celso Pitta (1997 a 

2001), que era um apadrinhado alinhado politicamente seguiu sua gestão sem 

alteração do projeto. 

O mesmo pesquisador (COSTA, 2021, p. 204) nos mostra que o documento foi feito 

a partir de uma escuta da rede, apresentando uma pesquisa sem grandes detalhes 

de que 59% dos docentes gostariam de um conteúdo mínimo no currículo. 

A “escuta” e “debate” para sua produção teria se dado por amostragem, com a 

participação de 44 professores por área, totalizando 396 ao todo, através de 3 

momentos: 

Disussões e reflexões nas JEI (jornada que permite a participação 
continuada na rede). 
Tabulação das discussões e reflexões das Unidades Educacionais, 
totalizando 83% da rede que enviaram. 
Encontros da área com representantes e professores da Faculdade de 
Educação da USP (em convênio com a SME). (COSTA, 2021, p. 205)   

 

O resultado destas consultas foi um documento para todos os componentes 

curriculares de 90 páginas, em que predominam conteúdos e listas para cada 

componente (COSTA, 2021, p. 205). 

Primeiramente é interessante observar que uma gestão de perfil gerencial adotou 

métodos de construção curricular participativa que se assemelham aos da gestão 

anterior que tinha um perfil completamente diferente, além disso, utiliza espaços da 

JEI, jornada de trabalho criada na gestão anterior que tem uma parte reservada a 

formação remunerada na escola. 

Podemos notar semelhanças em alguns métodos utilizados neste documento de 

1996 que se assemelham aos utilizados em 2017 para a construção do Currículo da 

Cidade. 

Como veremos, em 2017 também foram consultados professores por amostragem, 

em Grupos de Trabalho (GTs), e parte das mudanças foram justificadas por 

pesquisas que são apresentadas através de resultados estatísticos. 
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O mais importante é destacar que o método de consultas tem lastro na história da 

rede, sendo utilizado por gestões de diferentes vieses político-ideológicos. 

Em janeiro de 2001 assumiu a prefeita Marta Suplicy trazendo o Partido dos 

Trabalhadores de volta a gestão da cidade de São Paulo. 

Na leitura de Costa (2021, p. 213) esta gestão não viu a necessidade de produzir 

documentos curriculares, porém Ishii (2015, p.36-37) registra a produção de 

documentos na forma de cadernos que marcaram um diálogo da gestão com a rede. 

Nestes cadernos são identificadas discussões semelhantes às que ocorreram da 

gestão Erundina / Freire, como “movimento de reorientação curricular” e “formação 

contínua de professores”, além de discussões com relação a ideia de “cidade 

educadora”. 

Na gestão Marta, um marco foi a criação dos CEU’s (Centro de Educação Unificado) 

como nos mostra Elaine Jardim: 

Entre 2001 e 2004, durante a gestão Marta Suplicy, a Prefeitura Municipal 
de São Paulo, promoveu uma série de ações como parte de um plano 
estratégico de desenvolvimento urbano e intervenção social. Entre essas 
ações, foi desenvolvido o projeto Operação Urbana CEU (SME. P3. 1-83v) 
cujo o objetivo era a construção de 45 unidades dos Centros Educacionais 
Unificados, equipamento multifuncional a ser implantado em bairros 
periféricos da capital paulista. (JARDIM, 2017, p.14) 

 

Parte de um projeto de intervenção social, os primeiros 21 CEUs tiveram uma 

exposição sobre a história de seu entorno e a produção de um material didático com 

Cadernos de Atividades para os alunos e Caderno Didático para os professores, 

sendo que como forma de registro das exposições, os painéis expositivos das 21 

exposições foram reproduzidos na caixa Meu Bairro, Minha Cidade, e distribuídas 

nas bibliotecas municipais (JARDIM, 2017, p.17). 

 

O projeto Meu bairro, minha cidade partia do ideário dos CEUs para o 
desenvolvimento de um projeto de memória de bairro que tinha por objetivo 
localizar os indicadores patrimoniais da periferia e as vivências dos atores 
locais. Contudo, a exposição também destacava os desafios, os anseios e 
os valores dos moradores, em relação ao que era o cotidiano da periferia 
naquele momento. Ao final, fazia um convite à população local, para que 
esta participasse do processo de melhoria da qualidade de vida local, ou 
seja, a operar sobre o seu território. (JARDIM, 2017, p.36) 

 

Em nossa análise, essa ação foi de extrema importância, como parte de uma 

iniciativa ampla enquanto política pública envolvendo fortemente a questão da 
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identidade, memória e territorialidade, dessa vez bem direcionada aos bairros 

periféricos da cidade, bairros estes que tem até os dias de hoje esses aparelhos 

culturais muitas vezes como um dos poucos com esses fins em seu território. 

Maria Aparecida Perez (2018) foi Secretária de Educação de 2003 e 2004, e afirma 

que o projeto dos CEU´s foi inspirado nas Escolas Parque de Anísio Teixeira da 

década de 1950, nos Cieps de Darcy Ribeiro e nas ideias de Paulo Freire. 

No projeto, o CEU seria o articulador de uma rede de proteção social que tinha como 

diretrizes fundamentais: promover o desenvolvimento integral das crianças e dos 

jovens; ser um polo de desenvolvimento da comunidade; ser um polo de inovação 

de experiências educacionais (PEREZ, 2018, p. 55). 

Como veremos em nossa análise do Currículo da Cidade (2017) ele apresenta como 

norteador uma noção de Educação Integral, que porém não é a mesma do projeto 

inicial dos CEU`s. 

Temos então um projeto da rede que retoma princípios da gestão anterior do Partido 

dos Trabalhadores e agrega o projeto CEU como um outro marco na história da 

rede, em forte diálogo com a cidade de São Paulo inclusive com a relação centro / 

periferia e a sua história, buscando o resgate da história de regiões periféricas. 

Quem venceu as eleições de 2004 foi José Serra do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB). 

No início da sua gestão, em 24 fevereiro de 2005, é publicado no suplemento do 

Diário Oficial do Município o documento “Educação no Município de São Paulo: uma 

proposta para discussão”, em que o novo Secretário de Educação José Aristodemo 

Pinotti apresenta um diagnóstico da rede. 

Pinotti diz no texto de apresentação que o Prefeito lhe incumbiu da missão de 

 
 (...) transformar a Educação Pública Municipal em um vetor de 
oportunidades iguais, empreendedorismo e diminuição das diferenças 
sociais, sempre valorizando os professores e demais especialistas e 
respeitando as conquistas já obtidas pela classe (...) (SÃO PAULO, 2005, p. 
3) 
 

Tendo por objetivo fortalecer o papel social da escola para que ela contribua para o 

desenvolvimento pessoal de cada um dos alunos em seus “projetos de vida” na 

“sociedade complexa que vivemos” (SÃO PAULO, 2005, p.3). 

Interessante observar que ideias como empreendedorismo, projeto de vida e uma 

sociedade complexa, termos caros a BNCC, estão presentes neste projeto que se 
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anunciava em 2005, o que dá indícios do que viria pela frente: o  apoio do PSDB a 

BNCC e seus princípios. 

Tarlau e Moeller (2020, p, 562) registram o envolvimento do PSDB com agentes 

corporativos na primeira década dos anos 2000,  relatando que quando o partido 

saiu da presidência da República em 2002 com a vitória do PT para o governo 

federal, o ex-Ministro da Educação Paulo Renato foi convidado para ser conselheiro 

da Fundação Lemann, a fundação estudava as políticas de então e financiava 

políticas mais à direita em meio a um governo de esquerda, sendo que mesmo no 

governo anterior, do PSDB, já havia financiado projetos de Parcerias Público-

Privadas (PPP´s). 

Isto nos mostra que mesmo antes da Fundação Lemann  ter uma agenda11, já tinha 

ligações com políticas à direita e aos programas do PSDB. 

Como vimos no capítulo anterior, esta fundação teve um papel preponderante na 

formulação da BNCC, que teve apoio do PSDB desde 2014, e será adaptada a rede 

municipal de forma aligeirada com o Currículo da Cidade em 2017, novamente em 

um governo do PSDB. 

Paulo Renato escreveu o relatório anual da Fundação Lemann  em 2003, em que diz 

que ao sair do ministério, a Fundação se constituía em um novo espaço de trabalho 

para dar seguimento  a  essa nova parceria entre os setores privados e públicos 

(MOELLER; TARLAU, 2020, p, 562). 

Um dos conflitos com a categoria dos professores no ano de 2005 foi em torno da lei 

n° 318/05 que versava sobre a gestão de serviços públicos por organizações sociais, 

ou seja, uma possibilidade de PPP na educação paulistana12 . 

José Serra e o Secretário Pinotti ficaram à frente da secretaria até o início de 2006, 

porque  o prefeito descumpriu sua promessa de ficar até o final do mandato e saiu 

para participar das eleições para governador e vencer o pleito, iniciando o mandato 

de Governador do Estado de São Paulo a partir de 2007. 

 
11 Segundo Moeller e Tarlau (2020 p. 565) a Fundação Lemann vai ter uma agenda clara com relação 
a políticas públicas a partir de 2012. 
12 Jornal do Sinpeem de novembro de 2005, p. 5,  matéria intitulada “Secretário de Educação afirma 
que é contra o projeto de Lei 318” que registra a ida do Secretário de Educação ao Congresso do 
Sindicato mesmo sendo alvo de críticas. Disponível em: << 
https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/jornal112005.pdf >> Último acesso em: 
21/01/2023 
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Em seu lugar assumiu Gilberto Kassab, que nomeou Alexandre Alves Schneider 

para secretaria de educação do município, ambos ocuparam os cargos até 2012, 

pois Kassab se reelegeu nas eleições de 2007. 

Ambos assumiram no meio da maior greve de professores desde 1987, uma greve 

de 17 dias no mês de março de 2006. 

As lutas passavam pela valorização salarial, devido ao arrocho que vinha das 

gestões Maluf, Pitta e Marta, mas também devido as discordâncias quanto ao 

programa  “São Paulo é uma escola”, a logística de distribuição de leite, uniformes e 

material escolar, além do funcionamento das salas de leitura e de informática13. 

No jornal do sindicato SINPEEM se chega a relatar a mudança de perfil do novo 

secretário nas negociações “A reunião ocorreu em clima de mal-estar, na medida em 

que os integrantes da equipe do ex-secretário Pinotti expressavam contrariedade 

com a posição do novo secretário de avaliar e rever pontos do ‘São Paulo é uma 

escola’”14. 

A entidade comemora a repercussão do movimento com a matéria intitulada 

“Categoria desmascara política educacional do governo Serra/Kassab”, no texto se 

faz referência principalmente as matérias publicadas no jornal Folha de São Paulo, 

que dedicou dois editoriais ao movimento, além de várias matérias e até mesmo um 

texto do colunista Gilberto Dimenstein, sobre o qual a publicação ressalta que “até 

mesmo” este jornalista teve de assumir as contradições dos baixos salários dos 

professores 15 

Em diferentes matérias sobre a greve conseguimos denunciar a falta de 
material e de pessoal; o improviso e a pressa na contratação de ONGs, 
responsáveis por oficinas e oficineiros; os resultados negativos já sentidos 
nas escolas, com o desmonte das salas de leitura e de informática 
etc.(SINPEEM, 2006, p. 9) 16 
 

O segundo editorial publicado em 14 de abril de 2006 na Folha de São Paulo tem o 

título “Ameaça de retrocesso”17, e defende que o projeto “São Paulo é uma Escola” 

que oferecia atividades fora do horário regular não poderia ser interrompido apesar 

 
13 Informações deste e dos próximos três parágrafos foram retiradas do Jornal do SINPEEM de abril 
de 2006. Disponível em:<< https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/jornalabril2006.pdf 
>> Último acesso em: 21/01/2023. 
14 Jornal do SINPEEM de abril de 2006, p.9. 
15 Jornal do SINPEEM de abril de 2006, p.9. 
16 Jornal do SINPEEM de abril de 2006, p.9. 
17 Disponível em: << https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1404200603.htm >> Último acesso 
em: 21/01/2023. 



62 

 
 

 

das críticas dos professores, que aliás, não conseguiram os reajustes salariais neste 

movimento. 

Esta gestão que começou em meio a conflitos  com a categoria, vai ter com o 

secretário Schneider a produção de um novo currículo, As Orientações Curriculares 

(2007). 

Este documento entra no conjunto de documentos que iremos comparar: As 

Orientações Curriculares (2007), os Direitos de Aprendizagens (2016) e o Currículo 

da Cidade (2017). 

O Currículo da Cidade diz apresentar uma continuidade das políticas curriculares, 

por isso vamos comparar o que podemos identificar como uma continuidade destes 

documentos, o que vem da BNCC e o que apresenta de novo, uma vez que ele 

também passa por uma consulta da rede. 

Como iremos abordar o conteúdo destes três documentos no movimento de análise 

no próximo capítulo, vamos nos restringir aos contextos de produção para situá-los 

na história da rede neste capítulo. 

As Orientações Curriculares são apresentadas  como um programa articulador dos 

programas já desenvolvidos na gestão Serra / Kassab: Toda a Força ao 1° ano 

(TOF), Projeto Intensivo do Ciclo I (PIC) e Ler e Escrever no Ciclo II. (SÃO PAULO, 

2007, p. 12) 

Já no início do documento, na carta do Secretário Schneider (SÃO PAULO, 2007, p. 

7), já se deixa claro a necessidade de articular os resultados da Prova São Paulo na 

elaboração dos planos de ensino. 

Cabe ressaltar que desde o primeiro documento desta gestão,  “Educação no 

Município de São Paulo: uma proposta para discussão” (2005) a preocupação com a 

implantação de uma avaliação municipal e na melhora dos índices já se 

apresentava. 

Este documento também foi construído de forma participativa, através de um grupo 

de referência que no caso de História foi de apenas 14 professores participantes, 

segundo Costa (2021, p. 219), o número de participantes nesta produção é ínfimo se 

comparado mesmo com o documento de 1996, da gestão Maluf. 

Tanto na leitura de Costa (2021, p. 215), quanto de Juliana Magalhães Teodoro 

(2020, p. 45) as Orientações Curriculares apresentam uma aproximação aos 

conceitos dos PCN`s. 
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Schneider conseguiu uma grande exposição nesta sua passagem pela SME, e como 

vai ser um dos responsáveis pela produção do Currículo da Cidade vamos nos deter 

um pouco em sua trajetória. 

Alexandre Alv,es Schneider possui graduação em Administração de Empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas (1993) e mestrado em Administração Pública e Governo 

(2005). 

Essa sua formação na FGV é de se destacar, uma vez que esta instituição tem um 

histórico na formação de sujeitos que influenciam as tomadas de decisão na 

formulação de políticas públicas  e ganhou protagonismo na implantação da BNCC 

(ARAUJO; LOPES, 2021, p. 9). 

Segundo Carol Pires da Revista Piauí, Schneider se aproximou do PSDB 

trabalhando com Mario Covas em 1994, filiou-se e chegou a ocupar três secretarias: 

de Governo, de Transportes e de Segurança Pública. Entre 2001 e 2005 ficou fora 

da política, até ser contratado como secretário adjunto de Aloysio Nunes (PSDB) no 

governo de José Serra (PSDB), então prefeito de São Paulo. Em 2006 assumiu a 

Secretaria de Educação do Município18, onde permaneceu até o final de 2012, 

continuando no cargo durante a gestão de Gilberto Kassab, como já havíamos 

registrado. 

Nesta mesma matéria que retrata Scheneider como vice “zen” de José Serra para as 

eleições de 2012, ele é descrito pelo candidato como aquele que está sempre 

“fazendo média”, “agradando todo mundo”, já para o governador Geraldo Alckmin 

(PSDB) ele “É um bom menino, com forte vocação política”. 

Fato é que segundo os jornais da época Schneider saiu da SME bem cotado, 

inclusive sendo pivô de disputa entre o PSDB de Serra e o PSD de Kassab que o 

cogitou para vice de Fernando Haddad (PT) nas mesmas eleições, um fato um tanto 

curioso, uma vez que as duas candidaturas rivais desejavam, ou minimamente 

cogitaram, sua presença na chapa, o que demonstra seu peso político naquele 

momento. 

 
18Disponível em: < https://piaui.folha.uol.com.br/materia/bom-menino/ > acesso em: 11/01/2021 
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Em entrevista à Folha de São Paulo publicada em 7 de março de 201119, um ano 

antes das eleições municipais, ele é inclusive questionado quanto a sua possível 

candidatura a prefeito.  

Entre outros questionamentos, responde a provocação de não apresentar convicção 

se colocaria seu próprio filho na escola municipal dando um resumo do que 

podemos considerar como os avanços que ele observou ao longo da sua gestão na 

secretaria de educação. 

Veja, essa é uma questão importante. Há quatro anos, tínhamos 75 mil 
crianças em escolas e salas de lata e 75% das crianças do ensino 
fundamental estudando em escolas de três turnos diurnos. 
Tínhamos professores desestimulados por conta do salário e das condições 
de serviço. Não se sabia o desempenho dos alunos, não havia uma prova 
externa. Muitas vezes, não havia professor. Hoje estamos conseguindo tirar 
essa rede do fundo do poço. O piso dos professores, que era de R$ 1.200, 
é de R$ 2.300. Hoje não falta professor, temos um currículo. O desempenho 
das crianças do ciclo 1 está melhorando. Quando fizemos a primeira prova 
São Paulo, tínhamos 61% das crianças alfabetizadas no segundo ano. Em 
2009, já foram quase 75%. A escola está melhorando. 

 

As melhoras elencadas por ele passam pela busca em extinguir as escolas e salas 

de lata, ação que vem desde o início de sua gestão20, e a diminuição dos “turnos da 

fome”, horário de atendimento diferenciado que tinha uma hora a menos de duração  

e se mantinha na rede há décadas, era das 11h da manhã às 15h, ou seja, no 

horário de almoço, o que justifica o “apelido”21. Ambos os problemas vinham de 

 
19 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0703201122.htm > acesso em: 

11/01/2021 
 
20 Matéria em 29 de setembro de 2006, início da gestão de Schneider a frente da secretaria, intitulada 

“Escolas de lata acabam; puxadinhos, não”, a qual se relata a desativação do último colégio 
improvisado com este tipo de estrutura e ainda registra a existência de salas anexas a unidades 
educacionais neste padrão. 
Disponível em: << https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18987.shtml >> acesso em 
11/01/2022 
É importante ressaltar que o debate sobre as escolas de lata envolvia inclusive o sindicato, o Jornal 
do Sinpeem de abril de 2005, ou seja, antes da entrada de Schneider na SME, apresenta um editorial 
cobrando o fim das escolas de lata, além de na mesma edição apresentar matérias sobre. 
Disponível em: << https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/jornalabril2005.pdf >> 
Último acesso em: 21/01/2023. 
 
21 Matéria de 26 de janeiro de 2011 que retrata o a promessa de acabar com o “turno da fome” que já 

existia a aproximadamente 30 anos até o final de 2012, no texto a secretaria argumenta que até 2005 
70% da rede possuía o referido turno, já naquele momento só restavam 39 escolas, o que 
representava 7% da rede, o que seria resultado da construção e ampliação das escolas. 
<https://veja.abril.com.br/educacao/prefeitura-adia-fim-do-chamado-turno-da-fome-para-2012/> 
acesso em 11/01/2022   
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longa data na rede e se referem a soluções improvisadas para o atendimento da 

demanda de alunos, uma constante na rede como vimos no início deste capítulo. 

Ainda podemos destacar neste trecho da entrevista, a questão da implantação de 

provas externas e a melhora de índices, além da valorização dos salários dos 

professores e a implantação de um currículo, as Orientações Curriculares de 2008. 

A candidatura da qual ele foi vice em 2012 foi derrotada e Schneider só volta a 

secretaria de educação que lhe rendeu visibilidade quando o partido a que esteve 

ligado volta ao poder, no ano de 2017. Como veremos as provas externas e a 

questão curricular voltaram a pauta na sua gestão. 

Em 2013 o PT chega novamente a prefeitura de São Paulo com Fernando Haddad, 

que vai produzir ao longo da sua gestão um novo documento curricular. 

Os Direitos de Aprendizagem (2016) fazem parte de um processo de reorganização 

curricular da gestão Haddad intitulado Programa mais Educação São Paulo, que 

teve início em 2013 envolvendo diversas iniciativas e modificações na rede 

desenvolvidas por meio de formações e processos de escuta.  

Uma das primeiras mudanças foi a ressignificação dos ciclos do ensino fundamental, 

nomeando-os como Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano), Interdisciplinar (4º ao 6º 

ano) e Autoral (7º ao 9º ano). 

Esta gestão produziu diversos documentos até a finalização dos documentos 

Direitos de Aprendizagens no final de 2016. 

Mesmo com o discurso e a prática de construção coletiva dos documentos, que 

como veremos agradou pelo menos parte da categoria que defendeu a sua 

continuidade quando surgiu o anuncio do próximo, o Currículo da Cidade (2017), a 

gestão Haddad enfrentou as duas maiores greves de professores até então:  22 dias 

em 2013 e 42 dias em 2014. 

 
Matéria institucional de 18/02/2010 que registra a reforma da EMEF José Hermínio Rodrigues que 
inclusive utiliza o termo “turno da fome” para o horário entre os tradicionais turnos matutino e 
vespertino, demostrando a popularidade do termo. 
Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/empreendimentos/unidades_da_educacao/
index.php?p=15047> acesso em 11/01/2022 
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Além disso no final da sua gestão, em 2016, houve uma tentativa através  projeto de 

lei n° 558 de alteração do regime de previdência com a criação do Sampaprev, o 

que causou tensões com a categoria novamente.22 

Como veremos na parte deste trabalho que analisa os documentos curriculares, a 

proposta curricular produzida neste período retoma o papel do professor como um 

produtor de conhecimento, como um intelectual orgânico, os educandos como 

produtores de conhecimento, isso em uma proposta que defende que após 

incorporar diferentes vozes, se define como um  “(...) currículo crítico, inclusivo, 

competente, integrador, descolonizador e emancipatório” (SÃO PAULO, 2016, 

p. 7 grifo do original), 

 A proposta se serve de uma vasta bibliografia de viés crítico, pós-colonial e 

decolonial e não se mantém em tom de neutralidade, apresentando um 

posicionamento claro contra as desigualdades presentes em nossa sociedade. 

Apesar deste posicionamento não conseguiu manter um diálogo tranquilo com a 

categoria, mesmo sendo uma gestão de víes de esquerda e de um partido que tem 

uma relação umbilical com o movimento sindical. 

A gestão que precede também começou com um movimento grevista, porém teve 

algumas conquistas salariais no final da gestão Kassab, acordos que inclusive quase 

não foram respeitados por Haddad, sendo este um dos motivos dos movimentos 

ocorridos em sua gestão.23 

Uma questão que se coloca, que não buscaremos responder neste trabalho, mas 

que suscita pesquisas futuras, é como estas tensões entre a prefeitura e os 

professores interferiram na produção de documentos que contaram com a 

participação da categoria. 

Além dos pressupostos expostos aqui, a proposta do governo Haddad retoma uma 

pedagogia da intevenção social, uma espécia de práxis freireana (FREIRE, 2019) no 

sentido de reflexão e ação sobre a realidade. 

Um dos exemplos disso é que na finalização do Ciclo Autoral, mais especificamente 

no 9° ano, a proposta curricular prescreve o Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA), 

 
22 Fonte: << https://www.sinpeem.com.br/materias.php?cd_secao=11&codant=&friurl=_-HistAoria-do-
SINPEEM-_>> acesso em 13/11/2022 
23 Jornal do Sinpeem – junho de 2013 
Disponível em: < https://www.sinpeem.com.br/sites/arquivos/downloads/jornal62013.pdf > acesso em 
14/11/2022 
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que é uma pesquisa desenvolvida pelos alunos que deve ser apresentado a 

comunidade, propondo uma intervenção social, que segundo avaliação de Valter de 

Almeida Costa: 

(...) faz transparecer o entendimento de que o território e a comunidade 
podem constituir ‘fontes de conhecimento’ pelos alunos como esses 
(território e comunidade) também são compreendidos como “destino” dos 
conhecimentos produzidos pelos alunos, a partir dos estudos realizados, 
(...) (ALMEIDA COSTA, 2016, p.25) 

 

Este relato de Valter é parte do artigo “Das comunidades de aprendizagem aos 

grupos de estudos sobre o território: o conhecimento para a intervenção social”, 

publicado no segundo volume da compilação da secretaria de educação chamada 

“Gestão e Território”, publicada também no final de 2016 e que registra em 4 

volumes relatos das práticas que ocorreram durante a implantação do projeto de 

reorganização curricular. 

Este artigo em especial nos traz informações interessantes com relação aos debates 

que envolvem gestão, território, educação e desenvolvimento local na Zona Leste de 

São Paulo desde a década de 1990, em que se destaca o relato com relação ao 

Congresso sobre Currículo e Território, que ocorreu em agosto de 2013 e que fez 

parte do projeto de reorganização curricular, tendo a participação de instituições 

educacionais e comunitárias da região, que definiu como uma de suas metas a 

criação de grupos permanentes de pesquisa chamados Grupos de Estudos sobre o 

Território – GETs (ALMEIDA COSTA, 2016, p.26). 

Não acessamos os resultados dos trabalhos destes grupos, exceto pelos relatos do 

artigo que se referem à Diretoria Regional de Ensino de Itaquera, onde o autor era 

Dirigente Regional, porém aparentemente estes grupos produziram conhecimento 

sobre a realidade local que também não sabemos até que ponto chegaram as 

escolas, mas que indicam um movimento da gestão em produzir material para que 

se concretizasse a proposta da reformulação curricular que não só na disciplina de 

História, propunha uma educação pautada pelo território. 

Podemos dizer que esta gestão retoma princípios de outras gestões petistas, 

agregando um debate pós-colonial / decolonial com relação ao conhecimento e a 

cultura. 

A mudança de concepção dos ciclos e mesmo os TCAs, permaneceram na proposta 

posterior, sendo que além disso, gostaríamos de registrar que todas estas 
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experiências descritas na rede tem sua influência, em nosso entendimento, na 

prática dos professores, sendo o currículo escrito, um “tesmunho visível” do 

momento em que foi produzido, assim retomando os conceitos de Goodson, sendo 

politicamente ingênuo ignorá-lo, e que estas experiências fazendo parte da 

dimensão pré-ativa tem influência sobre as práticas dos professores que 

vivenciaram ou não estas mudanças.  

A gestão Haddad passou também por um contexto político complexo, que envolvem 

as grandes manifestações de 2013, as eleições extremamente polarizadas em 2014, 

que foram vencidas por Dilma Roussef (PT) mas que logo foram contestadas, 

gerando grandes manifestações contra o seu governo e finalmente o processo de 

impedimento de 2016, ou como preferimos, o golpe jurídico-parlamentar que a tirou 

do poder. 

Todo este processo gerou um grande desgaste ao Partido dos Trabalhadores, sendo 

que a vitória de João Dória trazendo o PSDB de volta a prefeitura nas eleições de 

2016 se inseri neste contexto, que no âmbito curricular já eram tempos de BNCC.  
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3 A PRODUÇÃO DO CURRÍCULO DA CIDADE (2017) 

 

3.1 A produção do documento 

 

Após nossa exposição sobre a história da rede municipal de ensino de São Paulo e 

do contexto de produção deste documento que envolve a BNCC, vamos ao 

processo de produção em si. 

Na compreensão da construção do documento prescrito vamos utilizar o documento 

curricular, um registro do processo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e um 

artigo acadêmico produzido por sujeitos que participaram da feitura do documento e 

são professores da rede, pesquisadores e ocupavam cargos dentro da SME. 

Utilizaremos também outras fontes  ao longo da análise sempre que  se mostrar 

necessário. 

Observamos neste corpus documental uma oportunidade interessante uma vez que 

o documento curricular é dirigido a sociedade em geral, porém  com um 

direcionamento aos professores, e os outros dois para outros públicos com outras 

finalidades, possibilitando mapear por vieses diferentes as tensões e conflitos 

presentes na sua produção. 

O registro da FGV que é um manual de como se produzir uma “atualização” 

curricular sob a luz da BNCC se dirige claramente aos formuladores de políticas 

públicas de outros municípios e estados.  

O documento de 105 páginas produzido pelo Centro de Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais (EBAPE) da FGV com apoio da fundação Lemann, não 

apresenta o nome dos sujeitos envolvidos na sua produção e é muito bem 

produzido, bonito e didático. 

Como já citado o secretário Schneider tem formação na FGV e esta instituição tem 

um papel de destaque na implantação da BNCC (ARAUJO; LOPES, 2021). 

O processo acelerado de construção do Currículo da Cidade se dá de forma 

concomitante a finalização da BNCC, sendo assim podemos interpretar este 

documento como parte do esforço para que a implementação ocorresse de forma 

rápida, uma vez que antes de finalizada a Base o Movimento pela Base e a 

Fundação Lemann já se movimentavam para isso (MOELLER; TARLAU, p. 592).  
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Este documento nos ajuda a ligar a formulação do Currículo da Cidade a 

implantação da BNCC em âmbito nacional, mostrando o documento municipal como 

um exemplo a ser seguido pela sua eficiência e rapidez na produção, além de 

enfrentar as resistências da rede, mostrando que o discurso do documento final que 

enfatiza a participação e continuidade das políticas municipais é frágil frente as 

evidências de seu papel de alinhamento a agenda nacional. 

O artigo produzido por Felipe de Sousa Costa e Wagner Barbosa de Lima Palanch, 

nos traz uma produção acadêmica de dois sujeitos que tem uma carreira na rede e 

uma carreira acadêmica, em uma condição que é definida por eles da seguinte 

forma. 

Este capítulo é resultado da trajetória acadêmico-profissional de dois 
professores-pesquisadores. Isto é, na condição de professores, ocupando 
cargos técnicos em órgãos centrais da educação e de pesquisadores da 
área, registramos momentos que culminaram na produção de políticas 
públicas de currículo. (COSTA; PALANCH, 2020, p. 234) 
 

Estes professores pesquisadores ocuparam cargos importantes na SME. 

Em 2020, quando da publicação deste artigo, Costa se apresenta como Doutorando 

em Educação (USP) e Mestre em Letras (UNIFESP) dentre outras especializações, 

sendo professor da Rede Municipal de São Paulo de Língua Portuguesa, estando 

naquele momento trabalhando na formação de professores de Língua Portuguesa, 

currículo e produção de materiais didáticos na SME. 

Já Palanch se apresenta como Pós-doutorando em Currículo e Políticas Públicas 

(UNESP), Doutor e Mestre em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP) e Professor da Universidade Cruzeiro do Sul 

(UNICSUL), além de ocupar o cargo de Diretor do Núcleo Técnico de Currículo 

(NTC) na SME, como veremos, o NTC do qual ele foi diretor teve um papel 

importante nesta reforma curricular, sendo sua figura constantemente citada 

inclusive no documento produzido pela  FGV, além disso ele também foi professor, 

coordenador e formador na rede municipal antes de ocupar este cargo.  

A trajetória destes dois professores-pesquisadores não parece ser incomum nos 

quadros técnicos da SME que produziram esta reformulação curricular. 

Tanto Costa (2021)24 quanto Palanch (2016) são pesquisadores do campo do 

currículo, Costa na área de Lingua Portuguesa e Palanch na de Matemática, além 

 
24 Inclusive fazemos uso das pesquisas de Costa (2019;2021) neste trabalho. 
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disso ambos participaram não só desta reformulação, mas também na dos Direitos 

de Aprendizagem (2016). 

Pesquisando o Currículo Lattes de ambos25 não identificamos nenhuma relação com 

fundações privadas ou institutos, assim como não identificamos publicações de 

vídeos ou textos deles vinculados ao Movimento pela Base ou similares. 

Estes fatores são importantes para já desenharmos um entendimento de que na 

produção deste documento curricular temos funcionários de carreira na rede 

trabalhando junto a assessores externos que, em alguns casos, tem ligações com as 

instituições e fundações privadas interessadas na implementação da Base. 

Costa (2020, p. 25-26) no início de sua tese de doutorado descreve brevemente sua 

participação nestas produções curriculares, o que inclusive o inspirou para as 

escolhas dos seus objetos de pesquisa, e afirma ter negado por duas vezes o 

convite de trabalhar na SME na transição dos governos PT e PSDB, se cobrando 

uma coerência ética por não se imaginar trabalhando para uma gestão com a qual 

teria “extremas discordâncias”, por fim é convencido de que seria um trabalho 

técnico, mesmo sabendo  que a tecnicidade não seria neutra. 

Este quadro de sujeitos envolvidos nesta produção se mostra relevante em uma 

rede com mudanças de gestão e projetos educacionais, e que tem relevância ainda 

maior quando pensamos em uma reforma de adequação a BNCC que se vale do 

argumento de respeito as políticas anteriores, nos deixando a dúvida: este relevante 

número de professores-pesquisadores de carreira na rede fizeram a defesa deste 

histórico? Tem algum tipo de comprometimento com isso? Se impuseram frente a 

BNCC? Ou acataram? 

Em uma perspectiva de construção social do currículo estes são elementos 

relevantes para pensar o currículo em uma perspectiva histórica, considerando todas 

essas mudanças e sua influência na produção de novos documentos, das práticas 

dos sujeitos da rede que participam destas produções e da chegada deste currículo 

as salas de aula. 

Ao registrarem o histórico da BNCC os autores identificam os antagonismos  entre 

defensores e críticos a base, e que estados e municípios se viram na condição de 

 
25 Wagner Palanch, lattes atualizado em 25/10/2022 Disponível em: 
<http://lattes.cnpq.br/7056943458069107 > Último acesso em: 15/11/2022 
Felipe Costa, Latttes atualizado em 25/08/2022. Disponível em: < 
http://lattes.cnpq.br/9340107234108163 > Último acesso em: 25/11/2022 
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“(...) resistir, copiar, implementar, adequar ou ampliar.” (COSTA; PALANCH, 2020, p. 

239) 

O artigo citado vai ser utilizado completando informações que não constam nos 

outros documentos, além de em alguns momentos mostrar o posicionamento destes 

dois professores sobre o processo em que estavam envolvidos nos dando mais 

informações de como a rede municipal respondeu a BNCC, fora isso, o discurso 

deste texto não é dirigido especificamente aos professores da rede, nem a 

formuladores de políticas públicas, mas a academia, o que agrega a ele mais uma 

qualidade para nossa análise. 

Iniciando a investigação, vamos buscar reconstruir os primeiros movimentos da 

gestão, para isso vamos nos servir de fontes documentais e notícias no próprio site 

da SME referentes às primeiras reuniões. 

No dia 23 de janeiro de 2017, no Teatro Municipal João Caetano foi realizada a 

Reunião de Organização da SME, tendo a presença dos novos Diretores Regionais 

de Educação, Diretores de Divisões, Coordenadores da SME, Supervisores 

Escolares e Coordenadores das Diretorias Regionais de Educação (DREs).26 

Nesta reunião com ocupantes de funções de comando e supervisão, foram 

passadas as novas propostas para que as DREs se organizassem. 

Após a exposição do economista Ricardo Paes de Barros sobre a situação 

educacional da Rede, foi apresentado o tripé pedagógico da gestão: atualização do 

currículo, de forma a alinhá-lo a BNCC; avaliações externas voltadas para o trabalho 

em sala de aula; o desenvolvimento formativo dos trios gestores, de formadores e de 

professores. 

“Vamos fazer a rede avançar, respeitando o que já vem sendo construído”, disse o  

Secretário Schneider, já adiantando um dos princípios que vai nortear a reforma 

curricular, a ideia de continuidade que será questionada nesta pesquisa. 

Segundo a matéria disponível no site da SME, no final desta reunião de organização 

foi distribuído um material que sugere diretrizes para o planejamento e apresenta os 

eixos que nortearão o trabalho das Diretorias Pedagógicas (DIPEDs) das Diretorias 

Regionais de Educação (DREs) e das Equipes Gestoras das Unidades Educacionais 

 
26 Matéria institucional que registra a reunião e disponibiliza o documento que foi entregue aos 
presentes. 
Disponível em: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/reuniao-de-organizacao-escolar/ 
acesso em: 11/12/2022 
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(UEs). O material também sugere pauta para a reunião de Organização Escolar e 

Planejamento, além de uma proposta para o período de recuperação das 

aprendizagens e revisão. 

Analisando este material que está disponível no site da SME, podemos começar a 

analisar a continuidade que o Secretário defendeu em seu discurso. 

O material dá ênfase na chamada gestão para a aprendizagem e na explicação dos 

três eixos norteadores (SÃO PAULO, 2017a, p. 7). 

As avaliações estão enquadradas no eixo “1. Acompanhamento das aprendizagens”, 

em que se apresenta que a realização de avaliações diagnósticas, sondagens, 

avaliações bimestrais e avaliações externas serão fundamentais neste processo. 

No eixo “2. Currículo”  existe o reconhecimento de que a rede municipal tem muitos 

documentos que orientam o trabalho do professor, e que devido a BNCC e seus 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a SME vai reorganizar seus materiais 

curriculares articulando o que tem produzido com a BNCC, para isso seriam 

montadas equipes nas DREs com professores em Grupos de Trabalho.  

Cabe lembrar que neste momento a BNCC estava entre sua segunda e terceira 

versão, ou seja, a SME estava se adiantando ao próprio documento nacional 

buscando pioneirismo, como se demonstra no processo todo de atualização 

curricular. 

No item “3. Formação” deixa claro que as formações na DRE/DIPED, assim como a 

formação continuada nas escolas, devem ter foco na garantia da aprendizagem e a 

perspectiva da avaliação para a aprendizagem. 

O foco na gestão para aprendizagem se volta para a competência em leitura  e 

escrita, argumentando que não se garante o protagonismo e  possibilidade de 

intervenção social sem que todos dominem estas práticas. (SÃO PAULO, 2017a, p. 

7) 

Na parte do documento que é uma sugestão de pauta para as reuniões das 

DREs/DIPEDs com os gestores das UEs, chama à atenção os documentos que são 

sugeridos. 

Para educação infantil se recomenda um olhar retrospectivo sobre as ações do ano 

anterior e uma revisão do Projeto Político e Pedagógico (PPP) da escola. 

Sugere para o planejamento a leitura dos seguintes documentos: Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010/MEC); Indicadores de 
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Qualidade da Educação Infantil Paulistana (2016/SME); Currículo Integrador da 

Infância Paulistana (2015/SME); Padrões Básicos de Qualidade na Educação Infantil 

Paulistana (2015/SME); Orientação Normativa nº 01/2013 – Avaliação na Educação 

Infantil (2013/SME). 

Podemos identificar nesta lista um documento nacional e todos os outros produzidos 

na gestão anterior, o que pode ser um sinal claro de continuidade. 

Já na parte que orienta o ensino fundamental e médio o foco se dá na análise dos 

dados de aprendizagem no Ideb e dos dados de avaliações internas, através da 

sugestão de algumas questões para orientar este trabalho (SÃO PAULO, 2017a, p. 

12), há também a orientação de análise dos recursos materiais, financeiros e 

serviços. 

Chama bastante a atenção as sugestões de materiais para subsidiar o planejamento 

do primeiro bimestre: a retomada dos materiais do Projeto Ler e Escrever nos ciclos 

de Alfabetização e Autoral, ignorando a coleção Direitos de Aprendizagem 

publicados praticamente um mês antes, mantendo apenas o documento Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da Autoria. 

Termos caros a antiga gestão como podemos observar nas matérias que reportam 

as reuniões de planejamento do ano anterior e no documento “Revisitar, 

Ressignificar, Avaliar e Replanejar – com a Escola” que orientou o início de 2016,  

saem de cena, como as diretrizes “Qualidade social da educação”, “gestão 

democrática” “Valorização dos profissionais da Educação” e “Modernização da 

Gestão” 27, Cabe lembrar que estes temas de 2016 remetem a temas presentes na 

gestão Erundina de 1989 a 1992, ambas do Partido dos Trabalhadores. 

 
27 DRE Itaquera em 2016: Pauta baseada em “Qualidade social da educação para a garantia de 
direitos de aprendizagem”; “Acesso e permanência na Escola”; “Gestão Democrática”; “Valorização 
dos profissionais da Educação” e “Modernização da Gestão”.  
Disponível em: << https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/dre-itaquera-realiza-reuniao-
organizacional-de-2016/ >> 
 
DRE Itaquera em 2017: Nova dirigente apresenta a nova equipe e faz compromisso de continuidade. 
A pauta se baseia em Currículo, Avaliação e Acompanhamentos das Aprendizagens, Formação, 
estudo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), revisão dos conteúdos em sala, a 
avaliação diagnóstica dos alunos e a retomada da avaliação externa.  
Disponível em : << https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/dre-itaquera-realiza-reuniao-
organizacional-de-2017/ >> 
 
DRE Capela do Socorro em 2016 
Disponível em: << https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/dre-capela-do-socorro-realiza-
reuniao-de-organizacao-das-unidades-educacionais/ >> 
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Vemos assim que já no mês de janeiro, com poucos dias de início da gestão, os 

eixos que iriam guiar os trabalhos estavam delineados: avaliação, um novo currículo 

e formação voltada para a avaliação e possíveis resultados, ainda neste primeiro 

momento identificamos já uma preocupação com a resistência da rede as 

mudanças, firmando assim o discurso de um compromisso com a continuidade como 

uma forma de enfrentamento. 

No dia 3 de março de 201728 foi realizada a “Mesa Redonda: Atualização do 

Currículo da Cidade de São Paulo e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, 

evento para o qual foram convocados 169 professores indicados pelas Diretorias 

Regionais de Educação (DREs) para participarem dos Grupos de Trabalho (GTs) de 

atualização do currículo da PMSP; 1 coordenador pedagógico de cada uma das 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF); 13 representantes da equipe do 

Ensino Fundamental da Diretoria Pedagógica (DIPED), sendo um de cada DRE; 13 

Supervisores Escolares, Diretor da DIPED, Supervisor Técnico e Diretores Regionais 

de Educação de cada uma das Diretorias Regionais de Educação. 

Juliana Magalhães Teodoro (TEODORO, 2020, p.42) identificou no canal da SME na 

plataforma You Tube, 3 mesas redondas que ocorreram neste dia: Mesa 1- 

“Estrutura e importância da BNCC para o Brasil”, palestrante Prof.ª Dr.ª Kátia Stocco 

Smole; Mesa 2 “A importância de um Currículo para a cidade de São Paulo”, 

palestrante Prof.ª Dr.ª Célia Maria Carolino Pires; Mesa 3- “Desenvolvimento integral 

e tecnologias”, palestrante especialista Anna Penido.29 

Teodoro avalia que “Temos aqui uma associação governamental do município de 

São Paulo direta e declarada aos princípios epistemológicos, teóricos e políticos do 

 
DRE Butantã: Reunião com o objetivo de refletir sobre o trabalho escolar e a construção dos PPPs 
comprometidos com a qualidade social da educação. Palestra com o Victor Henrique Paro 
subsidiando o debate sobre gestão democrática. 
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/dre-butanta-realiza-primeiro-dia-da-reuniao-de-
organizacao-de-2016/ 
 
28  Disponível em: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/educadores-participarao-de-

mesa-redonda-para-debater-atualizacao-do-curriculo/  
29 Na descrição dos vídeos das mesas 1 e 2, constam que elas teriam ocorrido dia 1/03/2017, o que 

nos parece ser um erro de digitação, pois na matéria que está no site da SME e no comunicado n° 

218 do dia 24 de fevereiro de 2017 publicado no Diário Oficial do Município, que faz a convocação 

dos participantes, consta que o evento ocorreria no dia 3/03 das 8:00 às 12:00. Além disso as 

participantes estão com as mesmas roupas e fazem referência umas às outras durante nas falas. 
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contexto da publicação da terceira versão Base Nacional Comum Curricular” 

(TEODORO, 2020, p. 42). 

Concordamos com a autora acima, e acrescentamos que além disso, este primeiro 

evento já mostra um envolvimento do Movimento pela Base e da Fundação Lemann 

na construção do Currículo da Cidade, sendo a rede municipal uma experiência da 

implementação da Base mesmo antes dela ser homologada, o que pode ser 

observado inicialmente pelas participantes das três mesas. 

Para traçar estes perfis verificamos quatro itens: formação acadêmica, associação a 

fundações e institutos, associação a órgãos ou conselhos públicos e papel na 

BNCC. 

Entendemos que a menção do nome na BNCC e as informações do currículo lattes 

não cobrem totalmente a atuação destas profissionais, mas nos dão indícios de seu 

posicionamento. 

Katia Cristina Stocco Smole30 é Doutora em em Educação pela Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, na área de ensino de ciências e 

Matemática (2001) e possui Mestrado em Educação na área de didática na mesma 

instituição (1994). 

Tem uma ampla associação a fundações e institutos, dentre eles: Diretora executiva 

do Instituto Reúna; Fundadora do Instituto Mathema de formação e pesquisa; 

Associada do Todos Pela Educação; Associada ao Movimento Pela Base; 

Membro do Conselho administrativo da Fundação Nova Escola; Participou dos 

Programas Ensino Médio Inovador, Solução Educacional para o Ensino Médio e 

Fórmula da Vitória Matemática todos desenvolvidos pelo Instituto Ayrton Senna em 

parceria com secretarias de educação estaduais e municipais até abril de 2018. 

Sua associação a instituições e conselhos públicos segundo seu lattes são: 

Coordenadora do subgrupo de estudo de Ensino Médio no Fórum Nacional de 

Conselhos Estaduais de Educação, FONCEDE; Foi Secretária de Educação 

Básica no MEC; Membro do Conselho Nacional de Educação. 

Na versão final da BNCC (2018) é apresentada como Secretária de Educação 

Básica  e membro do Comitê Gestor da Base Nacional Comum Curricular e Reforma 

 
30 Lattes atualizado em: 13/03/2021 < http://lattes.cnpq.br/9985397425835603 >  
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do Ensino Médio, além de ter participado como membro nato do Conselho Nacional 

de Educação devido ao cargo que ocupava, isso no último ano da gestão Temer.  

Como podemos perceber apenas por este levantamento, Smole tem ligações com 

alguns dos institutos e fundações privadas mais influentes do país, além de fazer 

parte do Movimento pela Base. 

Segundo Araujo e Lopes (2021, p. 11) Katia Smole é citada como uma das 

convidadas da FGV para seus eventos em um contexto no qual a fundação vinha se 

articulando com o setor público, privado e filantrópico. 

A atuação ampla de Smole nestes meios e neste evento da educação pública 

municipal, a coloca como um agente de produção de consenso em torno da Base, 

produzindo políticas públicas à imagem e semelhança destas instituições 

(MOELLER; TARLAU, p. 555), como apresentamos no capítulo sobre estes tempos 

de BNCC31, o Movimento pela Base oferece duas fontes de legitimidade para a 

Base, sendo uma delas ser constituído por “especialistas” (MICHETI, 2020, p. 5), 

papel que nos parece ter sido prestado pela palestrante uma vez que ela tem 

carreira acadêmica e produção na área. 

No processo de legitimação e consensualização da BNCC, Michetti (2020, p. 5) 

identifica a multiposicionalidade dos agentes, quando pessoas e organizações 

ocupam diferentes cargos e espaços, os integrando em torno de uma mesma pauta, 

o que também podemos identificar na atuação de Katia Smole agora na implantação 

da BNCC depois de ocupar diversas funções em diferentes esferas.  

A palestrante da mesa 2, Célia Maria Carolino Pires32 era Doutora em Educação 

pela Universidade de São Paulo (1995) e Mestre em Matemática pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1982). 

Diferente da palestrante da mesa 1 não encontramos ligações de Pires com 

fundações envolvidas na defesa da Base e nem seu nome no documento nacional, 

em compensação seu currículo apresenta uma extensa lista de trabalhos junto a 

educação pública municipal e estadual de São Paulo, como podemos observar: 

Participou como elaboradora e coordenadora da equipe de elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação para o Ensino 

 
31 Capítulo 1, parte 1.3 Um currículo em tempos de BNCC. 
32 Lattes atualizado em: 6.02.2017 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/9434245879107726 último 

acesso em: 15/11/2022. 
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Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; Organizou e coordenou cursos em 

Programas de Formação de Professores na rede pública do Estado de São Paulo;  

Em 2007/2008 coordenou o Programa de Orientações Curriculares da rede 

municipal de São Paulo; Concebeu e coordenou o Programa de Formação de 

Professores em Educação Matemática Profemat, desenvolvido no Estado do Acre; 

Em 2009/2010 coordenou a elaboração do material da SME-SP - Cadernos e Vídeos 

de Apoio e Aprendizagem, realizado junto com a Fundação Padre Anchieta; foi 

consultora do projeto Educação Matemática nos Anos iniciais - EMAI, na rede 

pública estadual de São Paulo; Assessorou o INEP em grupos de trabalho sobre 

avaliação. 

Destacamos no perfil de Celia Maria Carolino uma carreira ligada a reformas e 

produção de documentos, inclusive os PCNs, passando pelas Orientações 

Curriculares do  município de São Paulo e programas de formação de professores. 

Por estes pontos o perfil de Celia se assemelha ao da assessora do documento de 

História, Antonia Terra Calazans. 

A palestrante da mesa 3 já apresenta um perfil mais ligado a estes tempos de 

BNCC, Anna Penido33 não tem uma carreira acadêmica, tem Graduação em 

jornalismo na Universidade Federal da Bahia (1991) e Especialização em Gestão 

Social e Desenvolvimento (2005) na mesma instituição. 

No seminário ela destaca o fato de não ser professora, mas de ser diretora do 

Instituto Inspirare e ter mais de 30 anos de militância, sendo “uma parceira da escola 

pública”, seria um “olhar de fora”, segundo ela mesma. 

Membro do Movimento pela Base, representa uma outra fonte de legitimação do 

movimento na defesa da Base identificada por Michetti (2020, p. 5) a “sociedade civil 

organizada”.  

Como Moeller e Tarlau (2020) mostram, a atuação do Movimento pela Base se 

mistura à da Fundação Lemann e Penido tem fortes ligações como a fundação, 

inclusive é diretora do Centro Lemann desde 2020. 

Na BNCC (2018) seu nome aperece como parte dos leitores críticos, aparecendo na 

mesma função na segunda versão da Base (2017). 

 
33 Penido não possui Currículo Lattes, as informações sobre a sua formação foram retiradas da sua 
fala no evento e da rede social de negócios Linkedin. 
Disponível em: https://br.linkedin.com/in/anna-penido-a561a333 Último acesso em: 15/11/2022 
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Na formulação do Currículo da Cidade (2017) ela ocupa a mesma função, leitora 

crítica da parte comum. 

A presença de Ana Penido e Katia Stocco Smole neste primeiro seminário para esta 

reforma curricular já mostra a que ela veio: uma implementação exemplar da BNCC 

na maior cidade do país, adaptando meios que já tinham sido usados em âmbito 

nacional. 

Segundo Smole, sua palestra tinha por objetivo ser uma espécie de introdução à 

Base e seu “estado da arte”, descrevendo o estágio de produção do documento 

naquele momento. 

Sua fala perpassa pontos que são considerados estratégias de legitimação e 

consensualização (MICHETTI, 2020) em torno da Base: a enunciação de um 

objetivo incontestável afirmando que o documento seria o caminho para a “educação 

de qualidade” e para a “equidade”; se vale de uma narrativa genealógica para 

justificar sua existência de acordo com a legislação desde a constituição de 1988; a 

justificação democrática; o argumento de que a Base não é currículo, mas um 

conjunto de  objetivos de aprendizagem e desenvolvimento comuns a todos os 

estudantes do país. 

Porém, um trecho da sua fala, por volta dos 30 minutos e quarenta segundos, já no 

último slide da sua apresentação, quando ela falava das prioridades para aquele 

momento, chama a atenção como ela descreve o contexto da época, vamos 

transcrever a fala abaixo: 

Gastar tempo com o que é relevante, não gastem tempo dizendo que a 
base veio de cima para baixo, que não é de um governo legítimo, passa 
isso, passa essa parte... 
Essa base não começou nesse governo, começou no outro, ela está 
continuando neste governo, as pessoas que mais se envolveram neste 
processo estão... estavam na gestão anterior e algumas delas permanecem 
na equipe de redação. 
 A base não é ilegítima, vamos lembrar! ela está prevista na constituição! 

 

Esta fala é significativa frente ao que estava ocorrendo, uma reforma anunciada logo 

após a finalização de um outro documento municipal, o que pode ser um clima hostil 

em âmbito municipal, porém o contexto político era de crise e desconfiança também 

no âmbito nacional, com uma Base finalizada às pressas por um governo Temer que 

era considerado ilegítimo por muitos brasileiros. 
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Neste seminário já fazia mais de um mês que a rede tinha tomado conhecimento da 

nova mudança curricular a partir das reuniões de planejamento de fevereiro de 2017, 

inclusive com professores já indicados pelas DREs para os grupos de trabalho 

(GTs). 

Segundo o documento produzido pela FGV voltado para produtores de políticas 

públicas, a SME já previa as resistências da rede. 

A equipe da SME-SP antecipou resistências à nova mudança e traçou uma 
estratégia clara para viabilizá-la. No evento que inaugurou o novo processo 
de atualização curricular, em março de 2017, onde estavam presentes 
professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, além de 
representantes das Diretorias Regionais de Educação (DREs), num total de 
800 pessoas, o Secretário de Educação, Alexandre Schneider, firmou o 
compromisso de respeitar o histórico de construção curricular do município, 
considerando inclusive o documento que fora produzido no ano anterior. 
(SÃO PAULO, 2018, p.16) 

 

Vemos se desenhar uma estratégia de enfrentamento a uma rede já conhecida do 

secretário, que se antecipa frisando o discurso de continuidade e respeito a história 

da rede, assim como o uso do termo “atualização curricular” que reforça a ideia 

anterior, apesar de já na reunião de planejamento, de janeiro de 2017,  ser visível 

uma mudança de diretrizes em que até mesmo já se ignorava documentos 

anteriores, como os Direitos de Aprendizagem de 2016. 

Costa e Palanch registram os protestos no Seminário de março de 2017: 

(...) Sob registro de protestos públicos, discussões e debates o evento que 
se iniciou por volta das nove horas da manhã foi marcado pelo conflito como 
determinante do caos político que temos atravessado e que, certamente, 
influencia as discussões e políticas educacionais. (COSTA; PALANCH, 
2020, p. 244) 
 

Quando tratam desta resistência a atualização curricular os autores manifestam 

apoio a ação do então secretário, discorrendo sobre como as descontinuidades nas 

transições entre gestões nos obrigam a recomeçar de onde paramos ou mesmo 

mudar práticas e concepções quadrienalmente. 

Os professores pesquisadores não deixam de desferir a crítica aos que 

reivindicavam a continuidade dos Direitos de Aprendizagem dos Ciclos 

Interdisciplinar e Autoral publicados no final de 2016, argumentando que a alegação 

de que seria uma manifestação de respeito a história da rede a continuidade do 

documento é uma falta de informação, afinal as mudanças curriculares são parte da 

história da rede. 
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Apesar de válidos, os protestos para a continuidade e respeito ao 
documento da gestão anterior revelam que o campo do currículo é, além de 
uma arena dissonante, político, ideológico e, por vezes, partidário. Em uma 
democracia, tudo isso é absolutamente compreensível e aceitável. Mas, de 
alguma forma, evidencia que o caos, apesar de separar, também permite a 
criação e o avanço, por meio de ações, o que exclui qualquer possibilidade 
de inércia ou silenciamento de vozes contrárias. (COSTA; PALANCH, 2020, 
p. 244 grifo nosso) 
 

Vemos aí que claramente os autores apontam a disputa partidária presente até 

mesmo no evento de lançamento que tinha o reduzido número para rede de 800 

participantes, mostrando que o conflito social na sua produção não foi silencioso e 

que a SME não podia ter dúvidas quanto a essa resistência que se apresentava em 

diferentes âmbitos. 

Cabe lembrar que o documento anterior também foi construído sob o discurso  de 

uma construção coletiva, e de que o que os autores aqui chamam de “disputa 

partidária”, pode ser também relativa a uma identificação por parte da rede pelo 

projeto anterior, identificado como do Partido dos Trabalhadores (PT) mas que  foi 

apropriado por pelo menos parte da rede que se movimenta de forma contrária a 

atualização curricular no momento aqui descrito. 

Após buscar descrever as movimentações da gestão Dória / Schneider nestes 

primeiros três meses de governo, que incluem as reuniões de planejamento e 

organização, o seminário municipal de lançamento da reforma curricular e a 

montagem das equipes que participaram do processo, isso tudo em meio as 

estratégias da SME para enfrentar as resistências, vamos ao processo de 

construção do documento. 

 

3.2 A construção “democrática” do currículo 

 

Para poder interpretar a participação da rede, em especial dos professores na 

produção do documento, é interessante observar os números da rede municipal de 

ensino de São Paulo no período. 

Naquele 2017 a rede tinha 230.950 alunos matriculados da 1° ao 5° ano e 197.395 

alunos do 6° ao 9° ano, totalizando 428.345 alunos. 

São 31.610 professores em 555 escolas, que por sua vez são distribuídas em 13 

Diretorias de acordo com as regiões da cidade, criando assim uma descentralização 

administrativa (SÃO PAULO, 2018, p. 4). 
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Fonte: SÃO PAULO. O Currículo da Cidade De São Paulo: Uma experiência de atualização e 
implementação curricular para o Ensino Fundamental a partir da BNCC. São Paulo, SME/DIPED, 
2018. p. 4 

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p.10 – p.11) descreve de forma sucinta 

seu processo de construção nas seguintes etapas: 

 - Iniciado em março de 2017 com um Seminário Municipal, onde participaram 

diretores, coordenadores pedagógicos, professores de referência e gestores e 

técnicos das D.R.E.s (Diretorias Regionais de Ensino) 

- Entre abril e junho do mesmo ano houve a abertura de um processo de ampla 

escuta segundo o documento, com a participação de 16.030 educadores e 43.655 

estudantes via internet, considerando estas percepções e indicadores como 

referência para a produção do documento. 

- Entre março e junho foi terminada a primeira versão do documento, com a  

construção dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada componente 
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curricular, que são as prescrições do que se deve trabalhar em cada disciplina, 

produzidos por grupos de trabalho (GTs) que eram constituídos por professores, 

supervisores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação e das Diretorias 

Pedagógicas (DIPEDs) das Diretorias Regionais de Ensino (DREs), 

- No mês de agosto essa versão foi colocada para consulta de gestores, docentes, 

supervisores e formadores da rede, pelo Sistema de Gestão Pedagógica (SGP), 

totalizando 9.000 leituras e mais de 2.500 contribuições que foram analisadas pelas 

equipes técnicas do Núcleo Técnico de Currículo (NTC) e Divisão de Ensino 

Fundamental e Médio (DIEFEM), esta primeira versão também foi encaminhada para 

leitores críticos. (SÃO PAULO, 2017, p.13) 

 Após esta descrição acima, podemos entender que o processo de “ampla escuta” e 

de produção do documento teria se dado inicialmente de março a julho de 2017 a 

partir do Seminário Municipal, tendo de um lado a escuta de alunos e professores 

via internet, e de outro a construção do currículo por grupos de trabalho (GTs) que 

disponibilizaram o documento para consulta em agosto, para voltar para os núcleos 

técnicos que o finalizaram até o final do ano, mais precisamente para ser lançado no 

dia 15 de dezembro de 2017, mesmo dia em que se homologava definitivamente em 

Brasília a BNCC do Ensino Fundamental (COSTA; PALANCH, 2020, p.249). 

Nos parece que para entender este processo e seus conflitos, e até mesmo verificar 

a validade deste discurso de construção coletiva, seria um caminho interessante 

analisar as discussões destes GTs, eventuais documentos como atas destes 

encontros ou das alterações feitas supostamente com base na participação dos 

professores e alunos, porém, para este trabalho não conseguimos acesso aos 

registros diretos34. 

Mesmo sem consultar estes documentos referentes aos GTs, o documento  já citado 

produzido pela FGV e o artigo de Costa e Palanch (2020) nos ajudam a jogar luz 

sobre as tensões e conflitos deste processo. 

O primeiro é com relação à qualidade destas consultas, uma prática já existente na 

rede como podemos observar no que foi apresentado brevemente no capítulo 2, e 

que dialoga com a própria constituição federal e o princípio de gestão democrática 

das políticas públicas, mas que deixa dúvidas sobre a qualidade desta escuta. 

 
34 Foram feitas solicitações por e-mails para o Centro de Memória Técnica, para o Núcleo Técnico de 

Currículo e pelo Portal da Transparência. 
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É interessante destacar a ausência dos sindicatos, movimentos sociais e 

comunidades na construção de um documento que se pretende democrático, logo a 

concepção de cidade que for identificada por essa pesquisa considera apenas os 

técnicos da SME, assessores, professores e alunos. 

Segundo o documento que registra o processo de produção da proposta curricular, 

entre janeiro e março de 2017 foram montadas as equipes, primeiramente as 

equipes do Núcleos Técnicos de Currículo (NTC) e da Divisão de Ensino 

Fundamental e Médio (DIEFEM). (SÃO PAULO, 2017, p. 12). 

 

 

Fonte: SÃO PAULO. O Currículo da Cidade De São Paulo: Uma experiência de atualização e 
implementação curricular para o Ensino Fundamental a partir da BNCC. São Paulo, SME/DIPED, 
2018. p. 5 

Segundo o documento as equipes do NTC e do DIEFEM foram formadas por “(...) 

professores e gestores que já atuavam na rede e a conheciam bem, o que ajudou a 

mapear demandas e a antecipar chances de adesão a propostas Secretaria.” (SÃO 
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PAULO, 2018, p. 14), ponto estratégico, assim como o Secretário que já havia 

ocupado o cargo. 

Os 21 assessores teriam sido escolhidos de acordo com a expertise na escrita de 

documentos curriculares, na condução de processo formativo com professores e no 

alinhamento com as concepções da rede (SÃO PAULO, 2018, p. 14). 

No texto da proposta curricular (SÃO PAULO, 2017, p. 13) se pode deduzir que os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada componente foram 

elaborados com os GT´s que tinham professores em exercício, mas não deixa claro 

o que é expressamente apresentado na continuidade desta análise: de que as 

concepções e a parte introdutória do documento que norteiam o projeto educacional 

foram feitas sem consultas, pois foram produzidas pelo núcleo de currículo da SME 

com o apoio de assessores. 

Isso consta no documento da FGV (SÃO PAULO, 2018, p. 13) e é mais bem 

documentado por Costa e Palanch (2020). 

No excerto abaixo os autores relatam que o trabalho ocorreu de forma concomitante 

aos trabalhos dos GT´s. 

De maneira concomitante, a parte introdutória, comum a todos os 
documentos, estava sendo produzida pelo grupo de assessores que 
coordenava a discussão, sob a coordenação do diretor do NTC e da diretora 
da DIEFEM. Essa produção incluía o registro de princípios que orientaram a 
produção do documento curricular, as premissas básicas e, com maior 
enfoque, Matriz de Saberes, que tematiza aspectos relacionais da 
convivência humana, fortemente pautada nas últimas versões da BNCC que 
estavam sendo apresentadas em curso. Também foram aproveitadas 
discussões concernentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
propostos pela UNESCO. Apesar de todos os esforços, a escrita dessa 
parte de modo apartado dos GT trouxe mais conflitos, quando da sua 
divulgação, o que nos leva a pensar que um caminho necessário é envolver 
todos os membros durante todo o processo de produção, ainda que para 
conhecimento ou referendo. (COSTA; PALANCH, 2020, p. 247, grifo nosso) 
 

Temos neste relato acima informações importantes, que deixam claro que os 

princípios que orientam o currículo não foram produzidos coletivamente, mas sim 

pelo grupo de assessores que coordenava a discussão, dando destaque para o 

diretor do NTC, Wagner Palanch, um dos autores deste excerto, e a diretora do 

DIEFEM, a época Minéa Paschoaleto Fratelli, que posteriormente ocupou o cargo de 

secretária adjunta de educação. 

Os princípios básicos, os conceitos norteadores do currículo como Educação 

Integral, Equidade, Educação inclusiva, a Matriz de Saberes inspirada na BNCC e a 
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adoção das ODS´s, foram formuladas por essa equipe, e quando apresentadas 

geraram conflito, o que foi um erro segundo os autores, mostrando que nem que se 

fosse para “conhecimento” ou “referendo” o documento deveria ter sido apresentado 

para os envolvidos. 

No documento final isto não fica claro, deixando na verdade a impressão de que 

todo ele foi feito de forma colaborativa, no entanto observamos aqui que o cerne do 

projeto educacional proposto no Currículo da Cidade, que inclusive são conceitos 

que acabam sendo replicados em documentos e portarias posteriores, 

demonstrando sua importância para o projeto, foram produzidos pela equipe de 

assessores constituída por funcionários da rede e sujeitos que tem envolvimento de 

alguma forma com a rede em projetos anteriores. 

Cabe destacar que dentre os leitores críticos da parte comum do Currículo da 

Cidade temos a já citada Anna Penido, do Movimento pela Base, e Natacha Costa 

que é diretora do projeto Cidade Escola Aprendiz que fogem ao perfil dos que 

redigiram o texto introdutório, e no caso de Penido, apresenta ligação com o 

movimento de implementação da Base a nível nacional. 

Voltando ao documento que relata a produção (SÃO PAULO, 2018,), as concepções 

do currículo foram definidas pela SME com base nos documentos da rede , das 

discussões da BNCC e outros documentos brasileiros (Sobral e Pernambuco) e 

internacionais (Portugal, Chile, Austrália e Hong Kong) a partir de estudo realizado 

pelo NTC e por três assessoras pedagógicas (Célia Maria Carolino Pires, Edda Curi, 

Suzete Souza Borelli). 

A informação de que foram utilizados alguns currículos como exemplo para o 

Currículo da Cidade é omitida no texto final, o que parece uma forma de reforçar a 

ideia de ineditismo. 

A participação mais direta, ou pelo menos presencial, dos professores, se deu nos 

grupos de trabalho (GT´s) que foram responsáveis pela elaboração dos Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento de cada componente curricular, os encontros 

quinzenais ocorreram de março a julho de 2017, período de produção da primeira 

versão do documento, acabando por somarem de 12 a 15 encontros com seis horas 

de duração (SÃO PAULO, 2018, p. 18) 
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Os GTs, que foram divididos por áreas de conhecimento35 eram compostos por 14 a 

25 professores dos anos iniciais e finais. De acordo com Costa e Palanch (2020, p. 

245-246), o número reduzido se deve a dispensa de ponto dos envolvidos, sendo 

assim, cada DRE mandou seus representantes evitando um número maior de 

docentes saindo das escolas. 

Curiosamente para formação inicial do currículo se conseguiu dispensa de ponto 

para pelo menos um representante por escola (COSTA; PALANCH, 2020, p.251), 

lembrando que eram 555 escolas na rede, enquanto para a participação dos GT´s a 

orientação era um representante de cada componente curricular por cada DRE, que 

são 13 no total, tendo o mínimo de 13 membros cada GT, um de cada região (SÃO 

PAULO, 2018, p. 20). 

Podemos perceber aí uma preocupação maior na formação dos professores depois 

do Currículo pronto do que na efetiva participação do corpo docente no debate para 

sua produção. 

Segundo o registro institucional (SÃO PAULO, 2018, p.21) cada GT escolheu o seu 

método de trabalho, o documento descreve o método de escrita colaborativa 

utilizado pelo grupo de Matemática e o método do grupo de Língua Portuguesa. 

No método de escrita colaborativa utilizado pelo grupo de Matemática, os 

participantes faziam leituras prévias indicadas pelos assessores, para assim 

embasar os debates que seriam feitos nos encontros sobre um eixo do currículo, 

tomando por base além das leituras indicadas a BNCC e os documentos da rede de 

2007 e 2016, nos próprios encontros o texto era produzido e se sugeria que os 

participantes levassem para suas respectivas escolas os textos e trouxessem mais 

sugestões na próxima reunião.  

No método do GT de Língua Portuguesa, os assessores e a equipe da SME traziam 

uma proposta de redação e o grupo fazia uma analisa crítica, o que segundo o 

documento, proporcionou “(...) investir mais tempo na formação dos professores 

sobre tópicos inovadores e inclusive sobre o que é um currículo e como se organiza” 

(SÃO PAULO, 2018, p.21). 

 
35 Linguagens (Arte,Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Inglesa), Ciências 
Naturais (Ciências da Natureza), Matemática, Ciências Humanas (Geografia e História) e 
Tecnologias para Aprendizagem. (COSTA; PALANCH, 2020, p. 245) 
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Estas discussões foram feitas entre a 3° versão da BNCC e a sua homologação, 

existindo o olhar crítico dos envolvidos ao documento federal e um olhar crítico e 

analítico para os documentos anteriores da rede (COSTA; PALANCH, 2020, p. 245 - 

246). 

Neste processo houve conflitos ideológicos ou relativos à diferentes concepções de 

ensino e de aprendizagem, além de ter ocorrido a troca de membros do GT (COSTA; 

PALANCH, 2020, p.246). 

Costa registra a sua experiência sobre o trabalho no GT em sua tese de doutorado:  

(...) Não foi fácil lidar com os membros desse grupo e, tampouco, com todas 
as pressões político-ideológicas que me acometiam a cada novo encontro. 
Aprendi muito. Nesse ínterim de aprendizagem, descobri que, numa direção 
ou na outra (direita, esquerda ou centro), há sempre trabalhos intensos, 
circunstritos em seres humanos, isto é, sujeitos que, atrevessados por tudo 
aquilo que acreditam, produzem discursos cindidos, revisados e, sobretudo, 
rememorados de outros tempos e espaços. (COSTA, 2021, p.25 – 26) 

 

Segundo o documento que registra a produção da proposta curricular, o currículo foi 

criado de forma colaborativa, apresentando relatos de docentes, assessores 

externos e técnicos, concluindo que esse processo “(...) inclusive ajudou a diluir 

eventuais resistências às mudanças.” (SÃO PAULO, 2018, p. 22) 

Retomando, este documento que estamos fazendo uso no trecho acima foi feito pela 

FGV com apoio da Fundação Lemann e é uma espécie de manual para outros 

estados e munícipios na implantação da BNCC, sendo importante jogar luz na 

maneira sútil com que trata as resistências, dando ênfase a como se criou 

estratégias para enfrentá-las. 

Esta forma de tratar as resistências é significativa no sentido de se estar orientando 

a como criar consenso entorno desta mudança, trazendo a ideia de que houve 

participação na sua produção, e de que os conceitos que estão nesta política pública 

foram desenvolvidos através de um diálogo, amenizando as possíveis críticas e 

resistências. 

Tarlau e Moeller (2020, p. 582) relatam um processo de marginalizar as críticas 

utilizando espaços de discussão ou contribuição supostamente democrática, o que  

Michetti (2020) também identifica em âmbito nacional. 
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Se pode verificar no capítulo 236 desta dissertação, que a rede municipal tem um 

histórico de construções participativas em diversos formatos desde os anos 1990, 

que inclusive são “rememorados” nestes momentos, como registra Costa na citação 

feita acima, porém no documento “modelo” apoiado pela Fundação Lemann vemos 

uma preocupação em ensinar os métodos destes tempos de BNCC para outras 

gestões: uma forma de “diluir eventuais resistências a mudanças”. 

O documento enfatiza como “Motivo de orgulho” o planejamento para que o currículo 

fosse feito no prazo, como podermos ler, “Nosso grande mérito foi o planejamento. 

A gente sabia exatamente onde queria chegar, quais seriam as fases e os 

momentos de consulta” (SÃO PAULO, 2018, p. 15, grifo do original), esta avaliação 

do Secretário Schneider parece nos dizer claramente como os objetivos estavam 

traçados, inclusive os momentos de consulta, que parecem trazer mais uma 

estratégia de legitimação para a mudança curricular do que para a  efetiva 

participação. 

Nos relatos citados dos professores pesquisadores Costa e Palanch (2020) e de 

Costa (2021), nós já conseguimos acesso de forma um pouco mais clara as 

resistências que surgiram no processo mesmo em ambientes relativamente 

controlados, como no evento de lançamento em março, ou nos GTs, com um 

número bem reduzido de professores que foram inclusive indicados pelas DRE´s. 

Os documentos consultados registram a participação de 304 professores nos GTs, 

que representaram um universo de 31.610 professores. 

O número de professores que participaram não aparece no documento final, o que 

se mostra como mais uma estratégia para não deslegitimar esta participação que 

consideramos pequena. 

Além dos professores o Currículo da Cidade enfatiza que teve a participação dos 

estudantes, o que vamos analisar na sequência. 

Na primeira edição do Currículo da Cidade (2017, p. 30) se destaca que pela 

primeira vez um documento curricular levou em consideração a opinião dos 

estudantes da Rede Municipal de Ensino, ineditismo que foi retirado do texto da 

 
36 Capítulo 2: Breve histórico da rede e suas singularidades. 
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segunda edição (SÃO PAULO, 2019), mantendo apenas que a pesquisa foi 

considerada na criação de uma Matriz de Saberes37. 

Vamos ver ao longo da nossa análise que a participação dos 43.655 estudantes se 

direciona basicamente a como gostariam de “vivenciar o currículo”, mais para o 

“como aprender” do que “o que aprender”. 

Dar relevo a este último ponto é interessante para nossos objetivos, uma vez que 

estamos interessados nas escolhas dos conteúdos, na tradição seletiva, e a forma 

como foi feita a consulta aos estudantes reforça a constatação de que a participação 

se deu mais para um discurso de legitimação, do que de efetiva participação, em 

especial na escolha dos conteúdos, assim como ocorreu com a participação dos 

professores.  

O documento final não dá detalhes de como o processo de consulta dos alunos foi 

feito, além do número de respostas e de parte dos resultados, porém o documento 

institucional produzido pela FGV nos dá mais informações. 

A participação dos alunos se deu pelo Núcleo de Educomunicação da SME com a 

participação de alunos integrantes do Imprensa Jovem. 

O Imprensa Jovem é um programa presente em cerca de 75% das escolas da rede 

e é voltado a produção de notícias, envolvia na época cerca de 4.000 alunos 

distribuídos em 280 equipes de 15 alunos que produzem e publicam conteúdos, 

como blogs e rádios (SÃO PAULO, 2018, p.25). 

As pesquisas ocorreram entre  26 de abril e 5 de junho buscando responder as 

perguntas: 

- O que os estudantes esperam da escola? 

- E o que consideram que a escola precisa ter para proporcionar mais aprendizado? 

O resultado deste trabalho foi entregue para os GTs em junho. (SÃO PAULO, 2018, 

p.24) 

O documento que registra a produção da proposta curricular (SÃO PAULO, 2018, p. 

25) descreve que as questões foram construídas a partir de rodas de conversas 

chamadas “Estudante tem Voz”, inicialmente em quatro escolas no mês de abril, em 

que os alunos foram estimulados a falar sobre as aulas e o ambiente escolar. Com 

 
37 Trataremos da Matriz de Saberes em detalhes em um tópico específico na parte deste trabalho em 

que analisamos o texto curricular. 
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estas conversas gravadas se filtrou 8 questões para compor o questionário de 

pesquisa, com múltiplas alternativas e espaço para resposta livre. 

As rodas de conversa foram replicadas em 28 escolas para validar as questões, 

para posteriormente formatar o questionário em um Formulário Google que foi 

disponibilizado via aplicativo que já era utilizado pelos alunos do programa. 

Durante o período que esta pesquisa foi feita, estes alunos tiveram a tarefa de achar 

meios para divulgação, sendo  que as aulas de informática também foram utilizadas 

para as responder o questionário (SÃO PAULO, 2018, p. 25). 

Segundo Wagner Palanch, no registro que estamos consultando: 

Segundo Wagner Palanch, as respostas ajudaram a embasar a formulação 
da Matriz de Saberes do currículo (na linha das competências gerais da 
BNCC), além de contribuir para a elaboração dos objetivos de 
aprendizagem dos vários componentes curriculares e para a formulação das 
metodologias apresentadas nas Orientações Didáticas (material de apoio do 
professor). (SÃO PAULO, 2018, p. 26) 

 

O mesmo Palanch, que também fez uma coletiva de imprensa com os alunos, afirma 

no trecho acima o que consta no texto final do currículo, de que as respostas dos 

alunos subsidiaram a formulação da Matriz de Saberes, e alega que também 

contribuíram na elaboração dos objetivos de aprendizagem e em metodologias para 

as Orientações Didáticas. 

No artigo que estamos utilizando nesta parte do trabalho do qual Palanch é coautor, 

temos um registro de contribuição mais tímido, o de que o questionário  aos alunos 

teria subsidiado a Matriz de Saberes e a restabelecer algumas rotas (COSTA; 

PALANCH, 2020, p.247) 

Não conseguimos acesso às 8 questões disponibilizadas aos alunos, porém no texto 

final do Currículo são apresentadas seis questões com os gráficos dos resultados, 

perguntas que foram as seguintes: 

- Eu acho legal participar de projetos 

- Na escola eu preciso 

- Fica mais fácil aprender quando o professor 

- Acho importante na minha escola ter 

- Para aprender melhor, seria bom que a escola tivesse 

- Eu aprendo melhor quando faço 
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Como podemos perceber, o foco se dá mais em questões que envolvem adaptações 

metodológicas, recursos e o uso deles e mesmo questões relativas ao 

comportamento dos alunos. 

Muitas delas de fato ligadas a Matriz de Saberes e as competências gerais da 

BNCC, cabe assim a nossa pesquisa comparar o quanto o documento nacional 

influencia a Matriz de Saberes e questionar o quanto esta pesquisa dos alunos tem o 

papel de chancelar a recepção destas competências gerais ou de agregar a visão 

dos alunos. 

Para uma rede com 555 escolas, rodas de conversa em 4 escolas é uma pequena 

amostragem da realidade dos alunos, mesmo se considerarmos as outras 28 onde 

as questões formuladas foram testadas, ainda falamos de uma pequena fração da 

rede. 

Junte-se a isso o tempo escasso da pesquisa e o volume de material produzido, 

parece termos mais material de legitimação do que de fato participação dos alunos 

na construção da proposta curricular. 

Mesmo com a declaração de Palanch de que a pesquisa teria contribuído para a 

escolha dos objetivos de aprendizagem, deixamos aqui o questionamento se a 

consulta dos alunos nos moldes do que foi feito é capaz de trazer maior diversidade 

aos conteúdos, a construir um currículo que responda as demandas de uma cidade 

tão diversa. 

Comparando o resultado final da prescrição de História, frente aos dois últimos 

documentos da rede e principalmente a BNCC, podemos tentar identificar quais 

foram as contribuições de alunos e professores para a construção destes objetivos 

de aprendizagem. 

Mas antes de avançarmos para a análise do documento Curricular e suas 

prescrições, vamos às consultas on-line feitas aos professores e a como o 

documento foi finalizado. 

O texto de apresentação do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 10) 

apresenta que 16.030 educadores deram indícios de como organizam suas práticas 

curriculares por meio do site da SME. 

 Para Costa e Palanch (2020, p. 247) os professores que não puderam participar do 

GT dada a complexidade de manter uma discussão com toda a rede, tiveram a 
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oportunidade de responder 6 perguntas que foram respondidas por grupos 

representativos das escolas. (COSTA; PALANCH, 2020, p.247) 

Em uma apresentação38 sobre o Currrículo da Cidade  no dia 18/04/2018, Wagner 

Palanch também fala sobre a impossibilidade de fazer uma consulta com todos os 

professores, pois isso iria tornar a discussão em um seminário, um monólogo, daí a 

opção por GTs e a consulta dos professores. 

Segundo o documento que registra o processo (SÃO PAULO, 2018, p. 31) a 

pergunta “O que o currículo precisa para ajudar o professor no planejamento das 

aulas?” foi enviada para as Divisões Pedagógicas das 13 DREs em abril de 2017 

para a formulação de um questionário, que acabou por ser concluído com 6 

perguntas de múltipla escolha. 

A sugestão que foi dada para as UEs era de que os professores discutissem em 

grupo nos horários reservados para o estudo coletivo e enviassem uma resposta 

conjunta. 

Não conseguimos acesso a estes formulários, porém no documento de registro 

(SÃO PAULO, 2018, p. 31) são apresentados dois gráficos dos resultados e uma 

breve análise destes. 

 

Fonte: SÃO PAULO. O Currículo da Cidade De São Paulo: Uma experiência de atualização e 
implementação curricular para o Ensino Fundamental a partir da BNCC. São Paulo, SME/DIPED, 
2018. p. 31 

 
38 Seminário “O Currículo da Cidade em Pauta” realizado em 18/04/2018 na Uninove, Campus 
Memorial. Aos 5 minutos e 45 segundos Wagner trata da premissa da Colaboração Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=-mP2Db6DRSM&list=PLayj3awkL-

og610QpYE0qMmvXm0aAlPz2&index=2 > Acesso em: 15/01/2022 
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O resultado da pesquisa sobre os documentos/materiais que os professores usam 

para seus planejamentos chamou a atenção de Costa e Palanch, eles ressaltam o 

fato de 85,7% dos professores afirmarem que fazem uso do livro didático para 

elaborar os planejamentos das aulas, neste contexto o livro didático passa a ser o 

currículo, o que seria uma inversão na leitura dos autores, podendo gerar prejuízos 

pedagógicos aos estudantes. (COSTA; PALANCH, 2020, p.248)  

Já o documento de registro do processo apenas faz a constatação desta informação, 

e acrescenta que o segundo documento consultado são as Orientações Curriculares 

de 2007, o que podemos avaliar como algo que se poderia esperar, uma vez que o 

livro didático tem uma longa tradição na prática docente no Brasil e as Orientações 

Curriculares já tinham 10 anos,  desde sua implementação a época da consulta. 

A segunda pergunta, que se refere ao que um documento curricular precisa 

apresentar, tem  a seguinte interpretação das respostas: “Para 90% dos educadores, 

era fundamental que o currículo apresentasse objetivos de aprendizagem, 

enquanto 77% pediam um documento com orientações metodológicas.” (SÃO 

PAULO, 2018, p. 31) 

A análise do resultado feita pelo documento que registra o processo de produção da 

proposta curricular nos parece tendensiosa, enfatiza os Objetivos de Aprendizagem, 

conceito presente na BNCC, e ignora os 83% que votaram em Direitos de 

Aprendizagem, termo caro a gestão anterior, além disso, dá ênfase para as 

Orientações Metodológicas, que foram inclusive menos votadas que os Direitos de 

Aprendizagem. 

A conclusão apresentada por Wagner Palanch é de que a pesquisa sinalizou que os 

professores preferem um currículo que indique de forma mais específica o caminho 

a ser seguido nos processos de ensino-aprendizagem (SÃO PAULO, 2018, p. 31). 

A partir desta constatação podemos interpretar que o caminho indicado pelos 

docentes seria um documento mais prescritivo, o que de fato o Currículo da Cidade 

é, em especial no componente de História, porém os dados apresentados por esta 

pesquisa feita com os professores não parecem deixar isso tão claro, assim como 

não justificam a escolha dos Objetivos de Aprendizagem em detrimento aos Direitos 

de Aprendizagem. 

Cabe ainda destacar a qualidade das consultas, 6 perguntas para serem 

respondidas nos horários de estudo coletivo não nos parece um caminho para o 



95 

 
 

 

debate e escuta qualificada, apesar de gerar números de contribuições que podem 

colaborar para a legitimação do documento, o que parece ser o objetivo. 

 

3.3 A análise por assessores e finalização da escrita do documento 

 

Como desenvolvemos até aqui, o processo de construção do currículo no primeiro 

semestre de 2017 foi marcado por uma série de atividades concomitantes, desde a 

formação das equipes da SME, dos GTs, e de uma consulta virtual com alunos e 

uma com professores.   

Os GTs se encerram em julho de 2017, com o saldo de participação de 304 

professores, 21 especialistas externos, além dos técnicos da própria SME. (COSTA; 

PALANCH, 2020, p.248) 

Dali em diante os ajustes foram feitos sob coordenação dos assessores e técnicos 

da Secretaria para a produção da primeira versão que foi posta para a consulta da 

rede via SGP. (COSTA; PALANCH, 2020, p.248)  

A equipe da SME fez uma força tarefa para preparar a consulta a rede, visitando em 

um mesmo dia (24 de julho) as 13 DREs para apresentar o documento preliminar, 

interessante que o documento que registra o processo dá destaque para o fato de 

que na reunião com os coordenadores pedagógicos se tratou principalmente das 

“novidades teóricas” presentes no documento (SÃO PAULO, 2018, p. 34) 

O processo de consulta aos professores e a leitura crítica dos especialistas se deu 

de 1 a 30 de agosto (SÃO PAULO, 2018, p.11). 

A consulta foi feita via Sistema de Gestão Pedagógica (SGP), que pode ser definido 

como um “diário on-line”, que substituiu os antigos diários de papel para se registrar 

o planejamento, registros de aulas, frequência, entre outros registros do cotidiano 

escolar. 

Além dos professores, a análise da primeira versão foi feita por 8 leitores críticos, 

estes apresentaram pareceres técnicos que foram considerados para a versão final. 

(COSTA; PALANCH, 2020, p.248) 

A consulta via SGP foi feita disponibilizando o documento com a possibilidade de 

uso de três botões. 

- exclusão: para sugerir a retirada de um objetivo/tópico conceitual; 
- sugestão: para sugerir alterações no texto ou o reposicionamento do 
objetivo em outro ano escolar; 
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- inclusão: para sugerir um novo objetivo/tópico conceitual. (SÃO PAULO, 
2018, p. 34) 

O próprio sistema gerou relatórios das contribuições que foram exportados para o 

Excel, eles eram categorizados por componente curricular, ano, escola e tipo de 

interferência (inclusão, exclusão ou sugestão) e a data do comentário. 

Os dados foram avaliados pela equipe da SME, que os classificou em “contemplado 

nas orientações didáticas”, “analisar” ou “tópico para formação”, e foram entregues 

para os assessores de cada GT para que as alterações fossem feitas (SÃO PAULO, 

2018, p. 34) 

Os leitores críticos produziram pareceres técnicos que também foram entregues aos 

assessores de cada componente com análises sobre: a estrutura do currículo, o 

diálogo entre a parte introdutória e geral e os objetivos de aprendizagem de cada 

componente; questões conceituais; abordagens metodológicas (SÃO PAULO, 2018, 

p. 35). 

Segundo o documento de registro a primeira versão do documento foi lida por 

aproximadamente 9.000 educadores, o que seria quase 30% dos professores de 

Ensino Fundamental, gerando 2550 contribuições (SÃO PAULO, 2018, p. 37) 

Para o aceite ou não das sugestões a equipe da SME e os assessores teriam levado 

em conta a recorrência das sugestões, além da coerência com o que foi discutido 

nos GTs. Cabe destacar que segundo o documento, caso os assessores tivessem a 

convicção de que era possível desenvolver um objetivo, eles tratavam de reescrever 

de forma mais clara e com exemplos para que os professores pudessem 

compreender melhor (SÃO PAULO, 2018, p. 37) 

Esta parte do processo parece corroborar com a hipótese de que os professores 

tiveram mais o papel de legitimar o documento escrito pela equipe da SME e os 

assessores contratados, aprovando, avaliando ou no máximo ajudando na 

organização do documento. 

Ideias como apresentar as “novidades teóricas”, como “ser mais direto e prescritivo”, 

“adaptar para ser mais inteligível utilizando para isso exemplos mais claros”, 

demonstram na nossa leitura registros e orientações para que o currículo seja 

adaptado à rede ao invés de produzido por ela. 

A análise e assimilação das contribuições da rede e dos leitores críticos se deu entre 

4 de agosto e 15 de setembro de 2017, ou seja, apenas 15 dias após o fechamento 

da pesquisa com os professores, que se deu em 31 de agosto. 
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Até o final do mês de setembro a redação foi finalizada, em outubro foi feita a 

diagramação, em novembro a impressão, para no dia 15 de dezembro de 2017 

acontecer o evento de lançamento (SÃO PAULO, 2018, p. 11).  

No mesmo dia do lançamento o secretário Alexandre Alves Schneider publicou um 

artigo no jornal Folha de São Paulo39 intitulado Um Currículo para a Cidade de São 

Paulo. 

Cabe destacar que o Secretário gozava de certo espaço dentro deste jornal, o que 

pode se observar frente ao número de matérias publicadas sobre a secretaria 

mesmo na época da gestão Kassab, e de que quando ele foi exonerado iniciou uma 

coluna fixa no periódico. 

Neste texto voltado para um público mais amplo que a própria rede, é reforçado o 

discurso de um resultado fruto de um processo colaborativo envolvendo os 

profissionais da rede, estudantes e especialistas, produzindo um Currículo que tem 

diálogo com os desafios da contemporaneidade respeitando a memória da rede. 

Assim como no texto final, são apresentados no jornal os números maiores de 

participação, cifras como as expectativas de 43 mil estudantes e 16 mil profissionais, 

finalizando com mais de 9.000 sugestões ao texto. 

Chega a enfatizar que “A pior contribuição que a vaidade presta as políticas da 

educação é a descontinuidade. Desse mal este processo não padeceu.” 

O discurso de participação e continuidade antecede o pequeno parágrafo em que se 

refere a BNCC, no qual esclarece que as discussões relativas à Base 

acompanharam este processo, sem registrar que este documento foi a motivação da 

reforma. 

Como inovação é apresentado o alinhamento dos Objetivos de Aprendizagem aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e o currículo de 

tecnologias. 

Faz a defesa de um documento flexível que foi estruturado em três conceitos 

orientadores: educação integral, equidade e educação inclusiva. 

Para apoiar a implantação, o Secretário cita a produção das Orientações Didáticas, 

materiais didáticos e as formações que devem atender inclusive os 9.000 

 
39 Publicado na seção “Tendências/Debates” e disponível no site do jornal. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/12/1943458-um-curriculo-para-sao-
paulo.shtml  Último acesso em: 15/11/2022 
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professores que foram convocados naquele ano, assim como a volta da Prova São 

Paulo. 

Encerra o texto afirmando que as políticas públicas são estruturadas em torno do 

currículo, sendo ele um primeiro passo para garantir a educação para todos. 

Neste texto voltado para a sociedade em geral vemos os pontos centrais presentes 

no documento final, os discursos de produção coletiva, continuidade e respeito a 

história da rede, o diálogo com os problemas contemporâneos, os conceitos 

norteadores, a inclusão das ODS´s, a importância da avaliação na rede e de forma 

tímida a ligação com a BNCC. 

Assim como Tarlau e Moeler notaram o silêncio quanto ao envolvimento das 

fundações no discurso de lançamento da BNCC, podemos observar a mesma 

ausência no texto do Secretário publicado na Folha de São Paulo e no material 

institucional que se refere a proposta curricular. 

Estamos apresentando evidências neste capítulo para questionar se estes 

elementos centrais da proposta têm sua origem no “amplo diálogo” com a rede ou se 

apenas receberam a chancela nas parcas consultas realizadas, que teriam servido 

mais para legitimar o alinhamento da gestão a agendas nacionais e internacionais 

de padronização curricular, o que também pode ser entendido como uma 

padronização de interpretação da realidade, de identificação e enfrentamento aos 

problemas ditos contemporâneos. 

Nos voltando para os conflitos e tensões na produção do documento, Costa e 

Palanch (220, p. 248) definem o processo que culminou no Currículo da Cidade 

como complexo e conflituoso. 

Um tempo difícil, que incluiu diversas reuniões internas com assessores, 
outros conflitos também ideológicos e de concepções, além da editoração 
do documento, além da revisão textual, diagramação e preparação do 
documento para impressão junto à gráfica. (COSTA; PALANCH, 2020, 
p.248) 
 

É interessante que estes professores pesquisadores fazem por mais de uma vez 

referência a estes conflitos, como já citamos, reportam movimentos de resistência 

desde o evento de lançamento da atualização curricular, passando pelos GTs e 

reforçando na sua finalização. 

Esta resistência já aparece de forma diferente no documento de registro da 

atualização curricular (SÃO PAULO, 2018), sendo algo que foi previsto e 
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estrategicamente enfrentado, sendo parte desta estratégia o envolvimento da rede 

em sua produção, como podemos ler no balanço da elaboração. 

Neste balanço é apontado a importância de não partir do zero considerando as 

antigas orientações curriculares, as boas experiências da rede, não só as 

documentais, mas em pessoas, porém nos chama a atenção o trecho abaixo. 

Incluir professores, alunos, gestores escolares e demais profissionais da 
rede na elaboração do currículo dá maior legitimidade ao processo e senso 
de identidade com o documento, resultando num currículo com maior 
chance de adesão. (SÃO PAULO, 2018, p. 39) 
 

Vemos aqui, de forma muito clara,  uma sugestão para outras redes, a de que a 

participação tem o potencial de criar identidade e maior chance de adesão, 

reforçando a hipótese de que a propagandeada participação na “construção coletiva” 

tem papel central em um processo de legitimação e enfrentamento às resistências 

ao novo documento, sem apresentar preocupação com ações voltadas à uma 

participação mais efetiva e qualificada na feitura do documento. 

A busca por legitimidade no documento também é citada quando se trata dos 

assessores convidados, sugerindo que para obter legitimidade junto aos professores 

é importante que, para além da excelência acadêmica e expertise na elaboração do 

documento, estes tenham experiência em sala de aula (SÃO PAULO, 2018, p. 39) 

O tensionamento registrado no documento citado acima se refere claramente aos 

professores, porém no texto de Costa e Palanch, a tensão entre os professores que 

ocupam cargos técnicos na SME e os assessores externos também se apresenta. 

Outra aprendizagem advinda dessa experiência é que todos os técnicos 
envolvidos são da própria rede e, apesar de contar com assessoria de 
especialistas externos, não perderam de vista o fato de que conhecer a sala 
de aula permite dois movimentos importantes para quem está em posição 
de tomada de decisão: olhar retrospectivo, mas também prospectivo, que 
prevê avanços a partir do que já foi feito. Em outras palavras, a vivência 
pessoal-profissional de um técnico com a sala de aula de uma escola de 
uma região específica não pode determinar e não abarca as diversas 
possibilidades de reexistência da rede. (COSTA; PALANCH, 2020, p. 254, 
grifo nosso) 
 

Ao se referir aos sujeitos envolvidos na produção do documento, Costa e Palanch 

fazem questão de frisar que todos os técnicos são da própria rede, e que prezaram 

por um olhar retrospectivo, mas também prospectivo, vislumbrando os avanços, 

contando com a assessoria dos especialistas externos. 

Ao tratar do tensionamento entre a teoria e a prática neste trabalho de produção 

curricular, os autores delimitam o papel dos assessores externos como “(...) alguém 
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que não pode deixar de ocupar o lugar de quem está de fora e, por isso, dialoga o 

tempo todo com aqueles que vivenciam a rede de maneira mais profunda, quer 

sejam os professores do GT ou os técnicos da Secretaria.” (COSTA; PALANCH, 

2020, p. 254) 

Vemos que Felipe Costa e Wagner Palanch, sendo importante lembrar que o 

segundo coordenou o processo de atualização curricular e se mostra presente em 

todo o processo inclusive nos outros documentos consultados, fazem questão de se 

identificarem como sujeitos que conhecem a realidade da sala de aula e que são da 

rede, sendo esse um fator que os diferencia dos assessores externos que, segundo 

eles, estão “de fora” e que por isso devem consultar os “de dentro” em uma postura 

de diálogo. 

Nas escolhas necessárias neste tipo de produção nos cabe questionar quem teve 

mais peso nas decisões, quais grupos estavam em disputa? Professores com toda a 

sua diversidade de posicionamentos pedagógicos e políticos? Técnicos? Os 

assessores? Ou as silenciosas fundações e seu ímpeto pela Base? 

No documento final aqui analisado estes conflitos são silenciados por um discurso 

institucional de “construção coletiva”, em que mesmo os números apresentados são 

os de maior vulto, aqueles das participações on-line, que como vimos foram bem 

pontuais e que também não são descritos no documento, restando nele os números 

maiores e deixando de lado o número reduzido de professores diretamente 

envolvidos  nos GTs por exemplo. 

Esta mudança curricular chama a atenção pelo tempo no qual foi produzida, como 

vimos, no documento que registra o processo este planejamento é apontado como 

um “motivo de orgulho” (SÃO PAULO, 2018, p.15) que fez com que, nos dizeres de 

Schneider, em 9 meses de gestação o documento estivesse pronto (COSTA; 

PALANCH, 2020, p.250). 

Como pesquisador e professor da rede, condição na qual vivenciei este processo, 

me perguntei os “por quês” de um processo assim aligeirado. 

Dentre vários motivos que se possa apontar à partir do que foi apresentado até aqui, 

como as consultas terem papel estratégico de enfrentar a resistência da rede, ao 

invés de objetivarem uma participação mais ampla e efetiva, temos também uma 

explicação pragmática de Costa e Palanch. 



101 

 
 

 

Eles discorrem quanto ao aprendizado que tiveram ao produzir políticas públicas  

curriculares,  o que exige a equalização de tempo para discussão, implementação e 

execução, considerando as trocas quadrienais do executivo (COSTA; PALANCH, 

2020, p.250) 

Podemos entender que apesar de não citar os Direitos de Aprendizagem (2016), 

existe neste trecho uma crítica ou simples reconhecimento do aprendizado da 

produção do documento anterior que levou toda a gestão anterior para ser produzido 

e foi alijado quando da posse da nova gestão. 

Ainda se verifica no artigo de Costa e Palanch, a clareza com relação à dinâmica 

política que se deu nas últimas décadas na cidade de São Paulo, de mudanças 

constantes de gestão e políticas educacionais, com isso eles justificam o 

planejamento que se encaixa em uma gestão, com 1 ano de produção do Currículo 

e 3 anos de ações encadeadas para sua implementação (COSTA; PALANCH, 2020, 

p.252-253). 

Apesar de ser verificável as relações com agentes importantes na produção e 

implementação da BNCC desde o evento de lançamento, passando pela instituição 

que registra o processo e quem apoia a iniciativa, exceto os logos da FGV e da 

Fundação Lemann na capa do documento que consultamos, estes agentes não são 

citados pelos professores/pesquisadores ou pelo documento de registro. 

Neste trabalho seguiremos na análise do resultado final deste “elo que encadeia” as 

ações da SME nos dizeres destes professores/pesquisadores/técnicos da SME e 

suas relações com a história da rede e suas produções curriculares em um contexto 

nacional de BNCC, e como cidade de São Paulo é entendida nele. 

A partir da análise de todo esse processo, podemos aferir que os momentos de 

consulta estão muito mais ligados a enfrentar resistências, a adaptar 

metodologicamente os conteúdos do que construir um Currículo da Cidade que 

represente a cidade em sua seleção cultural.  
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4 O CURRÍCULO PRESCRITO 

 

Para a análise do currículo prescrito estabelecemos alguns procedimentos de leitura  

de acordo com nossos referenciais e objetivos. 

O principal modelo de análise é o trabalho de Circe Bittencourt (1998) em que ela 

analisa 23 textos curriculares elaborados no período entre 1985 e 1995. 

Esta escolha foi feita não só por Bittencourt  ser uma das maiores referências no 

campo do ensino de História, mas porque ela utiliza como ferramenta de análise 

conceitos de autores como Goodson (1995) e Chervel (1990) na comparação de 

documentos, oferecendo um modelo que pode ser adaptado nesta pesquisa. 

Bittencourt (1998 p. 136)  faz a opção por procedimentos de leitura capazes de 

contemplar aspectos formais e de conteúdos,  através da contextualização, da 

caracterização das propostas e verificação das mudanças e permanências nos 

objetivos, conteúdos e métodos. 

A contextualização construímos ao longo dos primeiros capítulos desta dissertação, 

passando pela história da  rede e suas mudanças, chegando a estes tempos de 

BNCC e a análise da produção do próprio documento com suas tensões e conflitos, 

compreendendo todos estes como elementos da dimensão pré-ativa do currículo 

(GOODSON, 1995). 

Para Circe Bittencourt (1998, p. 129) o saber histórico escolar que é sistematizado 

nas propostas curriculares é resultado da articulação entre a ciência de referência da 

disciplina associada às demandas sociais, culturais, políticas e econômicas. 

A pesquisadora compartilha da concepção de que a escola produz conhecimento, o 

saber histórico escolar que articula os saberes da ciência de referência, no nosso 

caso a historiografia, as demandas que a sociedade apresenta. 

Esta visão está ligada a compreensão de André Chervel das disciplinas escolares, 

para o autor: 

A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, em 
proporções variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: um ensino 
de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e um 
aparelho docimológico, os quais em cada disciplina, funcionam 
evidentemente em estreita colaboração, do mesmo modo que cada um 
deles está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades. 
(CHERVEL, 1990, p. 207) 
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Ao observar a combinação de elementos citados que constituem a disciplina escolar, 

se pode perceber sua ligação direta com as finalidades, podemos assim apontar que 

a instituição escolar desde a sua origem recebe tarefas educacionais da sociedade, 

que como instituição especializada tem como função cumpri-las, ou mesmo negá-

las, sendo a identificação, a classificação e organização destes objetivos ou 

finalidades tarefas da história das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990, p. 187). 

Chervel nos mostra que a instituição escolar é tributária de um complexo de 

objetivos que se entrelaçam, onde intervém a oposição entre finalidades e instrução, 

sendo função das disciplinas escolares colocarem um “[...] conteúdo de instrução a 

serviço de uma finalidade educativa.” (CHERVEL, 1990, p. 188).  

Cabe ressaltar que o autor aponta que o corpus documental inicial para este tipo de 

análise envolve os documentos oficiais (CHERVEL, 1990, p. 188 - p.199), como 

estamos fazendo, para se desdobrar nos documentos das escolas ou mais próximos 

à elas. 

Seguindo este entendimento vamos buscar identificar as finalidades, ou objetivos 

que são apresentados no documento, para compreender quais correspondem ao 

que a disciplina de História deve responder. 

Bittencourt (1998, p. 143 – 144) defende que as transformações mais significativas 

de uma disciplina ocorrem quando seus objetivos e finalidades mudam, o que 

reforça esta opção de análise. 

Na leitura das propostas em seus aspectos formais a pesquisadora se deteve 

inicialmente nas introduções, buscando estabelecer as articulações com os tópicos 

seguintes do documento, verificando a coerência entre as concepções iniciais e a 

explicitação dos conteúdos (BITTENCOURT, 1998,p. 136) 

Outro ponto a ser analisado é o papel de professores e alunos na construção do 

conhecimento escolar, como sugere Bittencourt (1998, p. 136). 

Assim vamos iniciar pela parte introdutória, caracterizando a proposta falando de 

seu formato, para então desenvolver a análise da seguinte forma40: 

1)  Entendendo a proposta: primeiramente apresentando as finalidades e conceitos 

do Currículo da Cidade;  

 
40 Fazendo as análises não necessariamente nesta ordem, mas abordando estes tópicos. 
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2) BNCC: vamos identificar as finalidades e conceitos que vem da BNCC, 

documento que motivou a reforma curricular; 

3) Continuidade:  identificar o que vem como uma continuidade,  mudança ou 

reinterpretação dos documentos da rede, mais especificamente os dois últimos, Os 

Direitos de Aprendizagem (2016) e as Orientações Curriculares (2007); 

5) A cidade de São Paulo: como o documento apresenta a cidade ou como dialoga 

com ela; 

6) Comparar as duas edições (2017 e 2018), buscando identificar a validade do 

discurso democrático de que a segunda edição foi feita à “luz da prática em sala de 

aula” e das contribuições dos educadores, além das possíveis tensões, conflitos e 

contradições visíveis neste processo. 

Seguindo este roteiro buscamos identificar a influência do documento federal na 

rede, a possível continuidade comparando com os documentos mais próximos no 

tempo, sem deixar de dialogar com outros mais antigos se necessário, e pensar 

como as finalidades apresentadas dialogam com a cidade de São Paulo ou são 

simples transposições de outros documentos. 

Além disso, continuamos a questionar o suposto processo colaborativo de 

construção e reformulação do currículo analisando a prescrição. 

 

4.1 Sumário, estrutura do documento e carta de apresentação 

 

Partindo da estrutura do documento vamos analisar o sumário: 

1) Nas páginas 2 e 3 são apresentados nominalmente as equipes responsáveis 

pela produção do documento: na página 2 a equipe na Coordenadoria 

Pedagógica (COPED) e na página 3 quem participou da criação da parte 

geral e da parte que se refere ao componente curricular. 

2)  Na página 3 o agradecimento “Agradecimentos: A todos os Educadores que 

leram, sugeriram e contribuíram para a redação final deste documento e aos 

Estudantes que participaram da pesquisa realizada.” 

3) Na página 4 uma carta do então Secretário Municipal de Educação Alexandre 

Alves Schneider, com o título “ÀS EDUCADORAS E AOS EDUCADORES DA 

REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO”, 
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4) Nas páginas 5 e 6 está o Sumário: Divide o documento em duas partes (1 e 

2), sendo a “parte 1” a parte comum a todos os componentes curriculares e a 

“parte 2” específica do componente, no nosso caso o de História. 

5) Parte 1 dividida em: Apresentação, Concepções e Conceitos que Embasam o 

Currículo da Cidade, Ciclos de Aprendizagem, Organização Geral do 

Currículo da Cidade, Currículo da Cidade na Prática; Avaliação de 

Aprendizagem, Síntese da Organização Geral do Currículo da Cidade, Um 

Currículo Pensado em Rede. 

6) Parte 2 (História) dividida em: Currículo de História para a Cidade de São 

Paulo, Ensinar e aprender História no Ensino Fundamental, O Ensino de 

História nos Ciclos, Orientações para o Trabalho do Professor. 

 

Observamos na estrutura do documento um padrão que está presente desde os 

anos 1990, como nos mostra Circe Bittencourt (1995, p. 136), iniciando com a carta 

de  apresentação com a “fala” da autoridade educacional, na maioria das vezes do 

secretário de educação ou ministro da educação, quando são documentos federais, 

para depois passar para uma introdução comumente coordenada pela equipe 

técnica e uma parte específica do componente curricular. 

Costa (2021) verifica este padrão com diferentes variações na rede municipal no 

mesmo período. 

A BNCC (2018) segue esta estrutura e as Orientações Currículares (2007) também, 

já os Direitos de Aprendizagem (2006) se diferencia por apresentar em documentos 

separados a parte comum da parte específica referente à disciplina. 

Tanto na primeira, como na segunda edição do Currículo da Cidade, uma página 

antes da carta do secretário é dedicada a um quadro com o seguinte agradecimento. 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p.4 

 

Enfatizar e lembrar sempre que possível a ideia de construção coletiva é uma 

constante no documento, o que reforça o que vamos apresentando como sendo uma 

estratégia para amenizar as resistências à reforma. 

Nas Orientações Curriculares de 2007 se verifica um agradecimento quase idêntico, 

porém sem o destaque do currículo de 2017 e sem mencionar a participação dos 

alunos, apenas registrando o seguinte agradecimento em meio a ficha técnica: 

“AGRADECIMENTOS: A todos os Educadores que leram, sugeriram e contribuíram 

para a redação final deste documento.” (SÃO PAULO, 2007, p. 5). 

Nos Direitos de Aprendizagem (2016, p. 4) temos um texto que se aproxima, sendo 

um parágrafo antes de mencionar nominalmente as equipes das Divisões 

Pedagógicas (DIPED´s) de todas as Diretorias Regionais de Ensino (DRE´s), em 

que se lê: “Texto coletivo produzido pelos educadores da Rede Municipal de São 

Paulo a partir de encontros e debates realizados por DIPED/DRE e DIEFEM/SME.” 

Podemos identificar semelhanças entre o documento de 2007 e de 2017, não só nos 

textos que são praticamente idênticos, mas também no agradecimento à leitura e 

sugestões para a produção da redação final do documento, colocando o papel dos 

educadores como leitores que propõe sugestões, diferente dos Direitos de 

Aprendizagem que fala em um texto coletivo, o que já apresenta um papel mais ativo 

dos educadores na produção do documento. 

O papel dos educadores como mais de chancela, sugestão e adaptação por parte 

dos documentos de 2007 e 2017 pode ser colocado em oposição a uma visão de um 

papel mais ativo, de liberdade para escolher e criar por parte do documento de 2016. 

O texto intitulado “ÁS EDUCADORAS E AOS EDUCADORES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO”41 (SÃO PAULO, 2017, p. 5) assinado 

pelo secretário Alexandre Alves Schneider está presente nas duas edições do 

Currículo da Cidade. 

 
41 No documento este título é apresentado em letras maiúscula e sublinhado, com uma cor diferente 

do resto do texto, apresentando uma forma de destaque que não aparece em nenhuma outra parte 
do documento. 
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O texto afirma que o documento foi elaborado a muitas mãos, em um trabalho 

dialógico e colaborativo buscando integrar as experiências, práticas e culturas 

escolares da rede, registra a participação de professores e alunos após a primeira 

versão do documento, frisando que dos alunos se “(...) mapeou seus anseios e 

recomendações sobre o que e como querem aprender.” (SÃO PAULO, 2017, p. 5) 

Neste texto dirigido aos educadores, já se apresentam os conceitos norteadores do 

currículo, como o desenvolvimento integral dos estudantes, a equidade e a 

educação inclusiva, além do propósito de garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento a todos na rede respeitando suas diferenças socioeconômicas, 

culturais, étnico-raciais e geográficas. 

Na carta se define o Currículo como um norteador em sala de aula, anunciando a 

produção de materiais didáticos como as Orientações Didáticas, que foram feitas 

pelos assessores de cada componente curricular, além de apontar para a formação 

continuada dos professores. 

O texto acaba afirmando que o documento se atualiza todos os dias, e que passará 

por modificações através da prática, chamando os educadores e educadoras a 

colaborarem para que as páginas do documento ganhem vida. 

O texto da segunda edição (SÃO PAULO, 2018, p.5) repete os mesmos pontos 

destacados, contudo acrescenta que a revisão e alteração do documento se fez com 

base nas contribuições dos professores a partir de suas práticas. 

Ademais, o texto da segunda edição traz por objetivo a formação de cidadãos éticos, 

responsáveis e solidários, dando destaque ao papel da Matriz de Saberes, e a 

presença dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da UNESCO na 

busca por contribuir para uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e 

sustentável para todos. 

Também substitui o termo “estudantes” por “bebês, crianças, adolescentes, jovens e 

adultos”, o que se dá em diversas partes do documento nesta edição, sendo uma 

atualização frente as publicações que foram produzidas entre as duas edições, o 

Currículo da Cidade dirigido a educação infantil e o de educação de jovens e adultos 

(E.J.A.). 

Esta substituição já adianta outro ponto que podemos identificar ao longo do 

documento: as mudanças de uma edição a outra se apresentam mais como 

atualizações frente aos documentos publicados no período do que a acolhida de 
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contribuições vindas da prática, ou seja, fica no campo do discurso a atualização 

frente a prática defendida na carta de apresentação do documento na segunda 

edição. 

Analisando a carta de apresentação das duas edições podemos identificar algumas 

finalidades do projeto: oferecer objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

essenciais visando a Educação integral, equidade e educação inclusiva. 

Iremos analisar estas finalidades neste trabalho, uma vez que elas são 

desenvolvidas ao longo do documento, além de verificar se elas são acessadas na 

parte dedicada à disciplina de História, antes disso, vamos comparar as cartas de 

apresentação de outros documentos, começando pela terceira versão da BNCC que 

foi consultada para a construção da primeira versão do Currículo da Cidade. 

A carta de apresentação da terceira versão da BNCC é assinado pelo ministro da 

educação Mendonça Filho, com 5 parágrafos o texto desenvolve as ideias abaixo. 

A BNCC anuncia uma nova era na educação brasileira se alinhando aos melhores 

sistemas do mundo, cita o documento como previsto na Constituição de 1988, na 

LDB de 1996 e o PNE 2014, e defende que foi preparado por especialistas de cada 

área e que tem a participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da 

sociedade civil, podendo ainda receber contribuições nas audiências públicas que 

seriam realizadas. Expõe a satisfação com o documento que representaria um 

avanço, sendo este plural e contemporâneo, estabelecendo as aprendizagens 

essenciais indispensáveis a todos os “estudantes, crianças, jovens e adultos”, sendo 

uma referência para todas as redes. 

Define ainda a BNCC como uma política educacional articulada entre Estados, 

Distrito Federal e municípios garantindo que esta mudança chegue a sala de aula, 

sendo os professores protagonistas neste processo, finalizando o texto com o 

compromisso do Estado Brasileiro com uma educação Integral voltada ao 

acolhimento das diferenças, se comprometendo com a redução das desigualdades 

educacionais no Brasil e na promoção da equidade e qualidade das aprendizagens. 

O texto de apresentação traz estratégias de legitimação e consensualização 

(MICHETTI, 2020) em torno da Base, que também foram identificadas na fala de 

Kátia Stocco Smole no lançamento da “atualização” curricular municipal, reforçando 

a validade das análises de Miqueli Micheti. 
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O documento municipal enfatiza a participação de alunos e professores, já o 

nacional o de profissionais de educação, especialistas e sociedade civil, sendo 

assim, podemos notar a ausência da sociedade civil e especialistas no documento 

municipal. Apesar desta diferença, o objetivo do discurso de participação é o 

mesmo: legitimar o documento.  

Outra aproximação se encontra na afirmação de um conjunto de “aprendizagens 

essenciais e indispensáveis” na BNCC (2017), que no documento municipal são 

nomeados como “orientações e objetivos essenciais”. 

Ainda é mais significativo identificar que os princípios norteadores do Currículo da 

Cidade também se apresentam com algumas diferenças na BNCC, os conceitos de 

equidade e educação integral são apresentados literalmente no documento federal, 

sendo que a educação inclusiva do documento municipal pode ser subentendida na 

Base. 

Quando comparamos o texto da BNCC de 2018 assinado pelo então ministro 

Rossieli Soares, que inclui o Ensino Médio, com o texto da segunda edição do 

Currículo da Cidade do mesmo ano podemos identificar o que se repete em ambos, 

e um acréscimo que também se verifica: o texto da BNCC cita as dez competências 

gerais como um caminho para o desenvolvimento integral, e o texto municipal cita a 

Matriz de Saberes, que é adaptação das competências nacionais no documento da 

cidade. 

Ambos os textos de 2018 também dão destaque para o papel na formação de 

professores para atingir o avanço qualitativo que os documentos ambicionam. 

Podemos identificar praticamente as mesmas finalidades nas cartas: Educação 

integral; equidade; educação inclusiva; garantia dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Apenas a formação para a cidadania não é citada nas cartas da BNCC. 

Esta comparação inicial apenas dos textos de apresentação nos mostra um 

alinhamento do Currículo da Cidade que beira a simples reprodução, tanto na 

estrutura dos textos quanto no conteúdo. 

Se retornarmos as Orientações Curriculares (SÃO PAULO, 2007, p. 6) podemos 

identificar semelhanças e diferenças, a começar pelo título “Caros educadores e 

educadoras da Rede Municipal de São Paulo”. 
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O texto também assinado pelo secretário Schneider  carrega a ideia de uma 

construção participativa, porém sem a ênfase ao papel dos educadores como é feito 

no Currículo da Cidade. 

Na carta de 2007 a descrição parece inclusive mais fidedigna ao processo, deixando 

claro que o documento foi organizado por especialistas e submetido a leitura por 

grupos de professores, supervisores e representantes das Coordenadorias de 

Educação, em seguida para as escolas. 

Nas Orientações Curriculares a carta de apresentação já destaca o papel da Prova 

São Paulo, instrumento avaliativo da rede criado nesta gestão, que deve ser 

articulado com o documento na elaboração dos Planos de Ensino que deveriam ser  

ajustados as necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Finaliza chamando os educadores a oferecer um ensino de qualidade para as 

crianças e jovens da cidade, qualidade esta que podemos entender ser uma 

melhoria nos indicadores que as provas externas vão oferecer. 

Interessante que o discurso naquele momento estava apresentando finalidades 

educativas (CHERVEL, 1990) voltadas a melhora de índices, sem tocar em questões 

sociais mais amplas, ou mesmo educacionais mais abrangentes como o princípio de 

educação integral. 

Além da finalidade ligada a avaliação, este documento afirma que: 

O programa tem como objetivos principais contribuir para a reflexão e 
discussão sobre o que os estudantes precisam aprender, relativamente a 
cada uma das áreas de conhecimento, e subsidiar as escolas para o 
processo de seleção e organização de conteúdos ao longo do ensino 
fundamental. (SÃO PAULO, 2007, p. 7) 

 

No discurso da carta de apresentação o objetivo do documento seria “subsidiar” as 

escolas no processo de “seleção e organização de conteúdos”, em uma postura 

supostamente mais aberta do que um conjunto de “objetivos essenciais” de 2017. 

Esta abertura nos parece, em primeira impressão, um tanto contraditória para um 

documento que já anuncia a importância dos resultados de avaliações de larga 

escola como  outra de suas prioridades. 

Nos Direitos de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2016, p. 8) verificamos diferenças, a 

começar com relação a estrutura do documento, os Direitos de Aprendizagens 

(2016) têm um documento com os princípios gerais do projeto educacional, o que se 
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assemelha a “parte comum” do Currículo da Cidade, que é separado dos 

documentos referentes aos componentes curriculares. 

Com esta configuração temos um texto de apresentação para a parte geral e um 

para o componente de História, vamos comparar na sequência o texto de 

apresentação da parte comum dos Direitos de Aprendizagem. 

Se os documentos da rede de 2006 e de 2017, assim como a BNCC, são assinados 

pelo secretário de educação e ministro da educação respectivamente, os Direitos de 

2016 tem um texto de apresentação assinado pela SME/COPED e pelo DIEFEM, ou 

seja, pela Secretaria Municipal de Educação, pela Coordenadoria, Pedagógica e 

pela Divisão de Ensino Fundamental e Médio, despersonalizando a autoria do 

documento, sugerindo uma autoria coletiva. 

Este texto de apresentação difere dos anteriormente citados também no tamanho, 

os outros ocupam uma página, este ocupa três. 

O tom pragmático com relação as avaliações do documento de 2007 é substituído 

por um discurso abrangente de finalidades sociais, se apresentando como um 

documento resultado de um “movimento coletivo”, sob a premissa de um diálogo 

constante em que se destacam a autoria e o protagonismo dos profissionais da rede, 

priorizando um “(...) currículo crítico, inclusivo, competente, integrador, 

descolonizador e emancipatório.” (SÃO PAULO, 2016, p. 8), que garanta os 

Direitos de Aprendizagens, que são inalienáveis, para a formação de sujeitos 

potentes e autônomos  em suas integralidades, na construção de um processo 

educativo interdisciplinar que dê sentido à vida. 

Os outros textos apresentados convidam a um salto qualitativo levado pela aplicação 

do currículo, este propõe  debates e ressignificações, fortalecendo uma escola laica, 

aberta a comunidade e que garanta a Qualidade Social da Educação. 

Se no documento anterior o balizador seriam os resultados da Prova São Paulo, 

vemos aqui um documento que se propõe como uma referência para os Projetos 

Políticos e Pedagógicos (PPPs), como um subsídio para o debate. 

Enfim, sem nos estender mais nos Direitos de Aprendizagem, podemos identificar 

neste documento uma radicalização no discurso de participação dos professores da 

rede e no papel dos mesmos, identificados inclusive como “intelectuais e autores” 

(SÃO PAULO, 2016, p.8), como portadores de uma participação na concepção, 

ressignificação e aplicação do documento. 
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A subida de tom ao enfatizar a participação dos professores e alunos no Currículo 

da Cidade (2017) parece uma forma de se alinhar ao discurso dos Direitos de 

Aprendizagens (2016) e enfrentar as resistências frente a um documento produzido 

para se alinhar a BNCC. 

Além disso, destacamos que as Orientações Curriculares (2007) contêm um 

discurso que se mostra pragmático, sem apresentar finalidades socias ou políticas 

explícitas na apresentação, nos Direitos de Aprendizagem (2016) estas são 

apresentadas de forma explícita, como as que já foram apresentadas aqui, dando 

ênfase a ideia de uma educação democrática e ao papel da escola como 

transformadora da realidade (SÃO PAULO, 2016, p. 9), além de apresentar que o 

sentido deste currículo é a atuação incansável para uma sociedade democrática, 

justa e que se reconheça nas múltiplas diferenças. 

No Currículo da Cidade (2017) vemos um certo afastamento do pragmatismo de 

2007, e a inclusão de finalidades sociais, políticas e educacionais mais alinhadas  a 

BNCC do que aos Direitos de Aprendizagem (2016). 

Esta constatação vai ser reforçada especialmente na análise dos conceitos 

norteadores do Currículo da Cidade. 

Antes de avançarmos, cabe lembrar que na parte 1.3 do capítulo 1 desta 

dissertação, Uma proposta curricular em tempos de BNCC, fizemos algumas 

comparações quanto ao contexto político e as rupturas da segunda para a terceira 

versão da BNCC, e dos Direitos de Aprendizagem para o Currículo da Cidade, que 

ajudam a compreender as diferenças nos textos de apresentação identificadas aqui 

nesta seção. 

  

4.2 Texto de apresentação e as premissas para a reforma 

 

O texto de apresentação traz uma breve justificativa de adequação à Base Nacional 

Comum Curricular, assim como referências ao processo de construção coletiva, as 

premissas para sua construção, os três conceitos norteadores e a construção dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento pelos grupos de trabalho (GTs). 

As questões relativas ao processo de construção do currículo já discutimos no 

capítulo 4, e os três conceitos norteadores discutiremos mais detalhadamente na 
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continuidade deste trabalho, desta forma vamos nos deter nas premissas 

apresentadas na prescrição para a construção do documento. 

Estas premissas tem relação com as finalidades que o documento apresenta, uma 

vez que seriam balizadoras das escolhas feitas, além de sua análise oferecer mais 

uma oportunidade para compararmos com os documentos da rede e a BNCC. 

A construção coletiva teria por objetivo espelhar a identidade da rede e assegurar 

para que seja incorporada por todos os integrantes (SÃO PAULO, 2017, p.10), 

seguindo os princípios de continuidade, relevância, colaboração e 

contemporaneidade (SÃO PAULO, 2017, p.11) 

Interessante que de forma sutil, a prescrição afirma que a construção coletiva tem 

por objetivo que o documento seja “incorporado” por todos os integrantes, ou seja, 

que é uma estratégia de convencimento,  além de citar uma certa identidade da 

rede, identidade essa que não é definida. 

A princípio de continuidade,  busca romper com uma lógica de descontinuidade a 

cada nova administração municipal, respeitando a memória, os encaminhamentos, 

discussões e buscando integrar as culturas escolares já existentes na rede. 

Este discurso soa um tanto dissonante para uma gestão que em seu terceiro mês de 

exercício resolve por iniciar uma reforma curricular, logo após uma que havia sido 

recentemente terminada, sendo que mesmo se considerarmos a necessidade de 

alinhamento a base nacional para esta mudança, a rapidez com que foi feita e a 

distância que o Currículo da Cidade tomou da prescrição anterior salta aos olhos. 

Ainda é possível fazer um paralelo desta ideia de “romper com a fragmentação” do 

documento municipal, com o que é defendido na BNCC (BRASIL, 2018, p. 8) que 

afirma ter o papel de superar a fragmentação das políticas educacionais em âmbito 

nacional.  

O alinhamento à BNCC neste ponto não se limita a isso, o documento nacional 

(BRASIL, 2018, p. 18) recomenda aos entes federados “o reconhecimento da 

experiência curricular existente em seu âmbito de atuação”, inventariando e 

avaliando erros e acertos das experiências anteriores. 

A ideia de continuidade não é apresentada como uma premissa nos documentos 

anteriores da rede (2007 e 2016), exceto em partes que fazem referência as práticas 

dos professores, ou quando as Orientações Curriculares (2007, p. 12) fazem 

referência a articulação com os projetos em desenvolvimento. 
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Neste contexto a premissa de continuidade não se apresenta como algo ligado a 

história da rede, seja pelas prescrições anteriores ou o próprio histórico da rede 

municipal, estando ligada a estratégia de legitimação do novo documento e a BNCC. 

A premissa Relevância descreve o documento como dinâmico e de uso cotidiano 

pelos professores “(...) com vistas a garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento a todos os estudantes da Rede.” (SÃO PAULO, 2017, p.11). 

Verificamos novamente um alinhamento com a BNCC (2018, p. 7) ao definir como 

função do currículo a garantia de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

sendo inclusive esta garantia o que tornaria o documento relevante. 

Nas Orientações Curriculares (2007) o que se estabelecem são expectativas de 

aprendizagem, que recebem uma crítica nos Direitos de Aprendizagem de 2016. 

Parece claro que anunciar, como direitos de aprendizagem, o que se 
oferece como conhecimento relevante nos diversos componentes do 
currículo, aponta para conceitos e temáticas amplas, que os educadores 
organizarão em propostas e situações que favoreçam a sua aprendizagem, 
dentro das condições reais das escolas e dos educandos. Parece claro 
também que há diferenças entre o que se considera para a garantia de 
direitos de aprendizagem e aquilo que se propõe na indicação de 
expectativas de aprendizagem, por meio das quais se prescreve 
detalhadamente o que deverá ser desenvolvido em sala de aula, numa 
direção bem próxima do que será verificado, mensurado e analisado em 
provas de avaliação. (SÃO PAULO, 2016, p. 34) 

 

Os Direitos de Aprendizagem (2016) apresentam uma compreensão de direitos de 

aprendizagem diferente da BNCC, que apresenta direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento que se concretizam através de aprendizagens essenciais  voltados 

para avaliação, semelhante as Expectativas de Aprendizagem (2007) e ao Currículo 

da Cidade (2017). 

Em Colaboração afirma ter sido elaborado considerando diferentes visões, 

concepções, crenças e métodos, por meio de um processo dialógico e colaborativo 

incorporando as vozes dos diferentes sujeitos que compõe a Rede (SÃO PAULO, 

2017, p.11). 

Questionamos neste trabalho a qualidade da participação da sociedade na 

construção desta proposta, assim como a sua pluralidade de ideias, bem como já 

identificamos neste trabalho que a ideia de colaboração está presente na BNCC e 

nos documentos anteriores da rede. 
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Quanto a premissa da Contemporaneidade a proposta busca formar os estudantes 

para a vida no século XXI e enfrentar os desafios do mundo contemporâneo (SÃO 

PAULO, 2017, p.11). 

É relevante investigar a concepção de “vida no século XXI” e de “desafios 

contemporâneos” que este documento afirma querer enfrentar, além de ver a 

articulação destes pontos com a concepção de cidade presente no documento, 

acrescento ainda que identificamos aí uma demanda social, um problema que o 

documento pretende enfrentar. 

Esta ideia de contemporaneidade se assemelha ao que é defendido na BNCC, 

presente nas cartas dos ministros Mendonça Filho (BRASIL, 2017, p. 5) e Rossieli 

Soares (BRASIL, 2018, p. 5), além de outros trechos do texto nacional. 

Em resumo, o que se desenha até aqui é um documento feito de forma colaborativa, 

que procura romper com descontinuidade das políticas públicas, sendo relevante 

para a garantia das aprendizagens e portador de uma contemporaneidade voltada 

para formar sujeitos prontos a enfrentar os desafios do século XXI. 

Estes elementos estão presentes na BNCC, o que reforça o alinhamento das 

prescrições em seus objetivos e argumentos de legitimidade e relevância. 

Cabe aqui ainda destacar que já nesta parte introdutória se desenha a construção 

de uma concepção de professor como um sujeito ativo na construção do documento 

e como tendo um papel importante na efetivação da proposta e na adaptação da 

mesma as diferentes realidades. 

O estudante é desenhado frente aos desafios do mundo contemporâneo, sendo o 

currículo feito para todos os estudantes, citando assim os alunos que necessitam de 

atendimento  educacional especializado, que tem algum tipo de deficiência, 

transtornos globais ou altas habilidades/superdotação, aplicando essa lógica 

também para crianças e adolescentes de diferentes origens étnico-raciais, além de 

imigrantes e refugiados de vários países. (SÃO PAULO, 2017, p.11). 

Ainda no texto de apresentação, entre as páginas 11 e 12 vemos em destaque 

(sublinhado), a ênfase de que esta atualização do Currículo reforça uma mudança 

de paradigma na sociedade contemporânea, o  antigo paradigma de que o 

estudante deve se adaptar aos moldes da escola é substituído pelo novo paradigma, 

o da escola estar aberta a diversidade, esta diversidade entendida não no sentido de 
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que cada estudante poderia aprender conteúdos diferentes, mas sim aprender 

conteúdos de diferentes maneiras. 

Apresenta a escola como o espaço da diversidade, uma diversidade na forma de 

aprender e não nos conteúdos, ideia que parece relevante para a proposta, uma vez 

que vem com destaque no texto que faz uso do sublinhamento. 

Estas concepções evidenciam limitações nas escolhas dos professores e dos alunos 

no que que tange a escolha dos conteúdos e consequentemente da tradição seletiva 

que se quer transmitir. 

Este debate com relação ao papel da escola no contexto atual, como instituição que 

precisa enfrentar desafios contemporâneos e se transformar, é apresentado em 

todos os documentos comparados aqui. 

Nas Orientações Curriculares  (SÃO PAULO, 2007, p. 10-11) se faz uma breve 

análise da trajetória da Rede Municipal sem fazer citação a qualquer referência 

bibliográfica, descrevendo uma visão dominante da escola como um espaço de 

emancipação dos indivíduos por meio da aquisição de conhecimentos, e que desde 

o final do século XX se discute com relação a reprovação, que seria um problema a 

ser enfrentado. 

Estamos convictos de que é possível e desejável construir uma escola que 
seja um espaço educativo de vivências sociais, de convivência democrática 
e, ao mesmo tempo, de apropriação, construção e divulgação de 
conhecimentos, como também de transformações de condições de vida das 
crianças que a freqüentam. Esse é o principal motivo desta proposta. (SÃO 
PAULO, 2007, p. 11) 

 

O documento em questão defende uma concepção de currículo voltada a formação 

de cidadãos, propondo o ensino de aprendizagens significativas e a busca da 

interdisciplinaridade. 

Já os Direitos de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2016,  p. 15) identificam a 

necessidade de  uma “reinvenção da escola”, que surgiu a partir da escuta e diálogo 

em que emergiram demandas pautadas pelas identidades, culturas, perspectivas e 

potencialidades das diversas regiões da cidade. 

O caminho apontado para a reinvenção no documento seria a descolonização, a 

autoria e a interdisciplinaridade, sendo os professores em suas respectivas escolas 

os pesquisadores, os “intelectuais orgânicos” a produzir conhecimento   com seus 

educandos e comunidade. 
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Como podemos perceber o Currículo da Cidade continua dialogando mais com a 

BNCC do que com os documentos anteriores da rede, ao identificar a crise da 

escola neste início do século XXI e propor como solução um conjunto de 

aprendizagens que devem ser adaptadas para todos os alunos, considerando que 

assim se alcançaria uma equidade educacional e uma formação Integral, como 

veremos a frente. 

Neste texto de apresentação não foram identificadas mudanças da primeira para a 

segunda edição, assim como não é apresentada qualquer especificidade da cidade 

de São Paulo, exceto a alternância de poder e de projetos educacionais que pode 

ser subentendida quando se  trata da continuidade. 

 

4.3 Concepções e os três conceitos que embasam o currículo 

 

Os três conceitos norteadores do Currículo da Cidade são Educação Integral, 

Equidade e Educação Inclusiva, podemos considerar estes conceitos como as 

grandes finalidades, os grandes objetivos do projeto prescrito no Currículo da 

Cidade, por isso, devido a sua importância, reservaremos uma parte deste trabalho 

para analisá-los isoladamente. 

Junto a estes três conceitos norteadores são apresentadas a Concepção de 

Currículo Integrador, A Concepção de Infância e Adolescência e A concepção de 

Currículo. 

Vamos analisar estas concepções na ordem que são apresentados no documento, 

para então analisar os três conceitos norteadores.  

O primeiro pressuposto apresentado é o de Currículo Integrador, que usa como 

referência um documento da gestão anterior publicado em 201,5. 

O Currículo integrador da infância paulistana (2015) é um dos vários documentos 

publicados como resultado do Programa de Reorganização Curricular “Mais 

Educação São Paulo” da gestão Fernando Haddad, e basicamente propõe um 

currículo integrador da infância de 0 a 12 anos, o Currículo da Cidade inclusive cita 

uma parte que destaca a entrada das crianças no ensino fundamental, e o risco de 

ruptura em um processo educacional que deve ser contínuo, em que “(...)  a criança 

não deixa de brincar, nem se divide em corpo e mente ao ingressar no Ensino 

Fundamental.” (SÃO PAULO, 2015, p.15). 
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É apresentado em meia página, com dois parágrafos e uma citação, uma 

apresentação curta, porém significativa para nossa análise, se pensarmos que é o 

primeiro dos conceitos que é apresentado. 

Objetivando mapear as tensões e conflitos presentes na prescrição, o dado acima é 

interessante quando pensamos que uma das estratégias de legitimação deste 

documento é alegar uma continuidade das discussões feitas pela rede na gestão 

anterior. 

Porém apesar de ser o primeiro conceito a ser apresentado é o que menos o 

documento desenvolve se comparado aos outros, o que nos leva a apresentar uma 

das constatações que vamos construir: o Currículo da Cidade dialoga com 

documentos anteriores da rede, mas dá maior destaque a elementos, concepções e 

finalidade vindos da BNCC. 

São conceitos que são apresentados, mas dificilmente retomados, diferente de 

conceitos como Educação Integral, Equidade e Educação Inclusiva, que 

constantemente são revisitados nos textos e documentos. 

A próxima concepção apresentada é a A concepção de infância e adolescência, que 

começa citando o artigo quinto do Estatuto da Criança e da Adolescência (ECA), 

para depois tratar das especificidades das crianças e adolescentes de São Paulo, 

“(...) uma vez que também são influenciadas por construções históricas  e culturais, 

de tempo, lugar e espaço social, bem como de variáveis de classe, gênero, etnia, 

orientação política, sexual ou religiosa.” (SÃO PAULO, 2017, p. 16-17) 

Avança levando em conta os diferentes contextos em que as crianças e os 

adolescentes vivem na Cidade de São Paulo acolhendo a diversidade referenciando-

se nos estudos étnicos-raciais, nas Leis 10.639/03 e 11.645/08, assim como pela 

atuação do núcleo Étnico-Racial da SME, que segundo o documento fomenta 

práticas educacionais voltadas a aprendizagem de Histórias e Culturas Africanas, 

Afro-Brasileiras, Indígenas e de Imigrantes e Refugiados. 

Entende a criança e o adolescente como sujeito de direito, como previsto na 

legislação nacional desde o ECA (1990), que devem opinar e participar das escolhas 

que afetem a sua trajetória, sendo papel das unidades educativas acolher em sua 

integralidade estes sujeitos, conhecendo suas aspirações, interesses e 

necessidades. 
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Esta parte é a primeira do documento que faz referência direta a cidade de São 

Paulo, tentando desenhar um pouco da sua diversidade e o objetivo da escola de as 

acolher. 

É de se destacar o reconhecimento do trabalho do núcleo Étnico-racial da SME, 

junto as leis federais 10.639/03 e a 11.645/08, o que também é feito nos Direitos de 

Aprendizagem (SÃO PAULO, 2016, p. 16) e nas Orientações Curriculares (SÃO 

PAULO, 2007, p. 18) 

Ao descrever a diversidade das crianças e jovens de São Paulo o Currículo da 

Cidade avança ao citar questões como classe, orientação política, religiosa e em 

especial orientação sexual e gênero. 

Como podemos verificar, a BNCC quanto vai descrever as desigualdades 

educacionais no Brasil se resume a citar “(...) raça, sexo e condição socioeconômica 

de suas famílias.” (SÃO PAULO, 2017, p. 15). 

Vinicius Tavano (2021, p. 222) que investigou as questões de gênero e sexualidade 

no Currículo da Cidade, também dá destaque a este trecho e problematiza a falta de 

referências teóricos ou legais que busquem subsidiar as abordagens referentes às 

relações de gênero e sexualidade, o que tende a deslegitimar a ação pedagógica. 

Tavano (2021, p. 82 – 121) faz um breve histórico do avanço do pensamento 

conservador no Brasil dos últimos anos, abordando movimentos como o Escola sem 

Partido, as denúncias com relação ao Kit Gay e a eleição do presidente Jair 

Bolsonaro em 2018. 

Neste contexto, apesar das críticas, podemos identificar que o Currículo da Cidade 

se coloca um passo à frente no debate que se tentou interditar na BNCC com 

relação a gênero e orientação sexual. 

Alexandre Schneider publicou dois artigos no jornal Folha de São Paulo que tocam 

na temática, ambos após o mesmo ter deixado o cargo, em um deles de 20 de 

fevereiro de 2020 intitulado “Como é possível educar contra o machismo e a 

misoginia”42, o autor faz à crítica aos xingamentos do presidente Jair Bolsonaro a 

jornalista Patrícia de Campos Mello, e se posiciona contra a infundada discussão 

com relação a “ideologia de gênero” nas escolas, afirmando que ao articular as 

ODSs ao Currículo da Cidade de uma forma inédita no mundo, possibilita através do 

 
42  Disponível em: << https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandre-schneider/2020/02/como-e-

possivel-educar-contra-o-machismo-e-a-misoginia.shtml >>  Acesso em: 11/09/22. 
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ODS 5 que a igualdade de gênero seja tratada nas escolas municipais apesar de ter 

sido deixada de lado na BNCC. 

Apesar das muitas aproximações do Currículo da Cidade à BNCC vemos aí um 

tensionamento,  registrando ainda que a categoria de gênero é citada em outras 

partes do documento. 

Cabe destacar que o influente Movimento pela Base teve como uma das poucas 

derrotas na construção da Base a exclusão da categoria de gênero, que foi atacada 

pela Frente Parlamentar Evangélica (MICHETTI, 2020, p.11). 

Neste debate nacional vemos o documento municipal se distanciar dos setores mais 

conservadores e se aproximar dos liberais progressistas. 

Na esteira do questionamento de Tavano quanto a falta de subsídios para o trabalho 

do professor, acrescentamos que isso também se aplica as questões como classe e 

raça. 

Avançamos neste ponto com  Michael Apple (2006, p. 40 – 41) na crítica aos 

currículos voltados a “formação”, em que a “investigação social” se resume a um 

“conjunto de habilidades”  que despolitizam a vida social, e não preparam para 

perguntar o “porque” da existência de determinadas formas sociais e de “quem” se 

beneficia como elas. 

Este questionamento de Apple nos faz refletir que não basta apenas o subisídio ao 

debate, mas é necessário o questionamento da ordem excludente para além da 

zona da neutralidade. 

O texto curricular segue citando as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 para 

tratar da transição da infância e da adolescência, citando o processo de 

descentração como fundamental na construção da autonomia e aquisição de valores 

morais e éticos. 

Ressalta também que nesta fase, em todas as classes sociais, a exposição a 

situações de risco pessoal e social e a influência da mídia, podem comprometer a 

integridade e a tomada de decisões destas crianças e adolescentes. 

O compromisso do currículo frente a este contexto se apresenta seguinte forma: 

Assim sendo, é de extrema relevância que o Currículo da Cidade prepare os 
estudantes para fazer uso crítico, criativo e construtivo das tecnologias 
digitais, bem como refletir sobre os apelos consumistas da sociedade 
contemporânea, os riscos da devastação ambiental e naturalização dos 
problemas sociais, humanos, afetivos e emocionais. Também precisa 
orientá-los a reconhecer e proteger-se das várias formas de violência, 
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abuso e exploração que podem prejudicar o seu bem-estar e 
desenvolvimento, além de apoiá-los a constituírem-se como pessoas e 
cidadãos cada vez mais aptos a lidar com as demandas e os desafios do 
século XXI. 
Essas preocupações apontam para a adoção de um currículo orientado pela 
Educação Integral, que seja capaz de formar sujeitos críticos, autônomos, 
responsáveis, colaborativos e prósperos. (SÃO PAULO, 2017,  p. 16, grifo 
nosso) 

 

Vamos comparar este trecho a um trecho da BNCC: 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e 
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao 
novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do 
que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências 
para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais 
disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter 
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de 
uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e 
as diversidades.  
Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso 
com a educação integral. (...) (BRASIL, 2017, p. 14 grifo nosso) 
 

No texto municipal o uso das  tecnologias digitais, o ato de refletir sobre os 

problemas da sociedade, saber reconhecer e se proteger das violências e o apoio 

para a formação de pessoas e cidadãos para o século XXI são as finalidades do 

currículo, objetivos para com o estudante que devem levar a orientação para uma 

Educação Integral. 

No documento nacional vemos apontamentos para que o estudante se reconheça 

em seu contexto, e aprenda a fazer uso de competências para a “aprender a 

aprender” ao invés de “acumular informações”, fazendo uso das novas tecnologias 

da informação para isso, sendo este um contexto que leva à Educação Integral. 

É possível identificar nestes trechos uma interpretação da realidade das crianças e 

jovens frente a um “novo cenário mundial” (BRASIL, 2017, p. 14)  “enfrentando 

demandas e desafios do século XXI” (SÃO PAULO, 2017, p.14) que necessitam de 

uma Educação integral que os  capacitem para identificar e resolver problemas, 

compreender o contexto em que vivem, e fazer uso seguro das tecnologias digitais. 

Mais uma vez vemos uma grande aproximação dos conceitos da BNCC aos do 

Currículo da  Cidade, apesar deste último ser muito mais descritivo. 

Apesar da proximidade  dos textos o Currículo da Cidade não faz referência direta a 

BNCC, o que reforça a estratégia de enfrentamento as resistências à reforma e de 

legitimação do discurso de produção democrática que respeita a história da rede. 
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Avançando na análise, este alinhamento escamoteado colabora na construção de 

um consenso em torno dos problemas e soluções, oferecendo um horizonte possível 

de interpretação, um pensamento hegemônico (APPLE, 2006) que preserva a 

colonialidade do poder (QUIJANO, 2005;2010). 

Todas as demandas sociais descritas no texto são enfrentadas por uma Educação 

Integral, sendo que como o conceito é entendido no documento e sua comparação à 

BNCC e aos documentos anteriores da rede serão analisados em uma parte 

específica deste trabalho. 

A concepção de Currículo ocupa quase 3 páginas, das páginas 17 a 19, se 

embasando e fazendo citações diretas e indiretas a 3 autores, José Guimeno 

Sacristán, José Augusto Pacheco e Willian E. Doll.  

Descreve a compreensão de currículo em seis subtítulos: Currículos são plurais; 

Currículos são orientadores; Currículos não são lineares; Currículos são processos 

permanentes e não um produto acabado; Professores são protagonistas do 

Currículo; Currículos devem ser centrados nos estudantes. 

Reafirma novamente a pluralidade de saberes, culturas, conhecimentos e relações 

que existem na rede, e que isso é contemplado a partir da escuta feita na rede. 

Assume uma concepção de que o currículo é feito de escolhas, abrindo a 

interpretação de que não é neutro, apesar de não usar este termo na prescrição. 

Ainda apresenta definições como “Diferentes concepções de currículo levam a 

diferentes orientações em relação ao indivíduo que se quer formar, a prática 

educativa e à própria organização escolar” (SÃO PAULO, 2017, p.17) 

Assim, o objetivo do currículo seria delimitar os aprendizados  e referenciar as 

atividades em sala de aula “(...) sempre tendo a compreensão e a melhoria da 

qualidade de vida como base da sociedade, da própria escola, do trabalho do 

professor e do sentido da vida do estudante.” (SÃO PAULO, 2017, p.17).  

 Deixa claro no documento que a principal intenção do Currículo da Cidade é “(...) 

oferecer diretrizes e orientações a  serem utilizadas no cotidiano escolar para 

assegurar os direitos de aprendizagem a cada um dos estudantes da Rede 

Municipal de Ensino.” (SÃO PAULO, 2017, p.17 grifo nosso) 

Embasado em Willian Doll (1997) a proposta curricular em análise (SÃO PAULO, 

2017, p.18-19) se coloca como não linear, mas como um conjunto de aprendizagens 

concomitantes e interconectadas que se desenvolvem no cotidiano escolar, traz 
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ainda uma citação do autor que faz a defesa de um currículo que não deve ser 

estabelecido antecipadamente, exceto em termos amplos e gerais, apontando o 

caminho para uma matriz que ofereça pontos de intersecção. 

Como vamos analisar, este currículo oferece uma Matriz de Saberes e três conceitos 

orientadores que são apresentados aparentemente como o cerne do documento, 

sua inovação, o ponto de intersecção do projeto. 

Por outro lado, este currículo é mais prescritivo que o anterior, o que se apresenta 

como uma contradição frente as ideias de Doll apresentadas no texto. 

O documento adota a ideia de que o currículo é um “(...) processo e não um 

produto(...)” (SÃO PAULO, 2017, p.18) estando em constante negociação, sendo o 

orientador do Projeto Político-Pedagógico das escolas devendo estar sempre 

passando por revisão. 

Em resumo, temos uma concepção de currículo plural, em processo de negociação, 

sem um posicionamento claro, oferecendo uma matriz com pontos de intersecção 

através da ação e interação entre os participantes. 

A BNCC não apresenta uma concepção de currículo definida, se apresentando 

como “(...) um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

(...)” (BRASIL, 2018, p. 7), destacando inclusive a interpretação da constituição de 

1988 em que as “(...) competências e diretrizes são comuns, os currículos são 

diversos.” (BRASIL, 2018, p. 11). 

Neste contexto a BNCC não é um currículo, mas um orientador dos currículos 

regionais43, como advogam os defensores da Base Nacional. 

Tarlau e Moeller (2020, p. 582) registram que após a primeira versão da Base, em 

2015, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)  

 
43 Definição retirada do site do Instituto Ayrton Senna mas que pode ser encontrada também no site 
da Fundação Lehmann e na Revista Nova Escola, o que demonstra um discurso de defesa da Base 
compartilhado pela rede de apoiadores. 
Instituto Ayrton Senna. Disponível em: https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/BNCC/o-que-e-
BNCC.html#:~:text=A%20Base%20Nacional%20Comum%20Curricular%20(BNCC)%20n%C3%A3o%
20%C3%A9%20um%20curr%C3%ADculo,Colabora%C3%A7%C3%A3o%20entre%20cidades%20e
%20estados.>> acesso em 16/10/2022. 
Revista Nova Escola: << https://novaescola.org.br/conteudo/14019/base-e-curriculo-18-perguntas-e-
respostas-sobre-a-bncc-do-ensino-fundamental>> acesso em 16/10/2022 
Fundação Lehmann: <https://fundacaolemann.org.br/noticias/o-que-e-a-
bncc?gclid=Cj0KCQjw166aBhDEARIsAMEyZh6CzYlwp9a3pvTNcIwS5eARxS5fqnE4ESBO7kM1ugO
Xof3J2E7dX5kaAu6aEALw_wcB>> acesso em 16/10/2022 
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queria discutir uma concepção de currículo para estar na parte introdutória do 

documento, o que foi negado por altos funcionários do MEC, situação que a 

Associação entende como uma interdição do debate, já Michetti (2020, p. 12) 

demonstra que o argumento “a base não é currículo” foi articulado como reação as 

críticas que a Base vinha recebendo. 

O Currículo da Cidade vai trazer esse debate, porém sem uma definição clara, o que 

para Tavano (2021, p. 223) deixa uma relativa liberdade para os professores e para 

as unidades, desde que contemplem os objetivos de aprendizagens expressos nele, 

o que para o mesmo pesquisador é uma abertura para unidades que desenvolvem 

projetos educativos emancipatórios e libertadores, ou para abordagens 

conservadoras e cientificistas. 

Apesar da concordância com a problematização de Tavano, nos parece interessante 

pensar como um currículo pode ser aberto com a quantidade de prescrições 

presentes no Currículo da Cidade, já adiantando que os objetivos de 

desenvolvimento e aprendizagem, a matriz de saberes, as ODSs, deixam uma 

abertura metodológica, não de escolha de conteúdos, afinal, reafirmamos, oferecem 

“objetivos essenciais” a serem cumpridos. 

Os Direitos de Aprendizagem (2016, p. 23) apresentam uma postura clara por um 

currículo crítico e emancipatório, que se “(...) contrapõe-se ao jogo de forças 

presentes na organização social, que determina lugares sociais e visões de mundo 

que interessam a manutenção do poder.” (SÃO PAULO, 2016, p. 24) 

Junto a essa postura o documento agrega a perspectiva de descolonização do 

currículo como uma maneira de problematizar a escolha dos conteúdos e dos 

métodos (SÃO PAULO, 2016, p. 28), apresentando posicionamentos claros quanto 

ao combate das mais diversas desigualdades presentes na sociedade, o que não se 

verifica no Currículo da Cidade. 

Enquanto o Currículo da Cidade (2017) e os Direitos de Aprendizagem (2016) 

apresentam uma discussão bibliográfica com relação a concepção de currículo, as 

Expectativas de Aprendizagem (2007) faz apenas referências a legislação nacional, 

e apresenta uma concepção de currículo que tem por finalidade a formação da 

cidadania (SÃO PAULO, 2007, p. 20), através de aprendizagens significativas, 

apresentando uma visão pragmática com relação a leitura e escrita em todas as 

áreas através da Implantação do Programa Ler e Escrever. 
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Temos assim o Currículo da Cidade avançando no debate com relação ao Currículo 

se comparado ao silêncio estratégico da BNCC e as Orientações Curriculares 

(2007), porém devido a sua suposta pluralidade e neutralidade, acaba apenas por 

estabelecer prescrições de conteúdos sem se posicionar frente as desigualdades da 

sociedade, como faz os Direitos de Aprendizagem (2016). 

A proposta curricular em análise não apresenta uma parte específica sobre a sua 

concepção de aluno e de professor, porém na seção dedicada ao currículo aborda 

com um pouco mais de clareza  estas questões. 

O documento chama os professores a se reconhecerem como protagonistas do 

processo, ressaltando que a prescrição foi feita com a colaboração dos professores 

nos GTs  e nas consultas on-line. 

O discurso é de construção coletiva, autonomia e consideração ao trabalho dos 

professores, porém no conflito social que é a construção do currículo, isso se 

configura como mais uma estratégia de convencimento. 

O texto ainda defende o envolvimento da equipe gestora (coordenadores 

pedagógicos e diretores) a articularem os professores para dialogarem com a 

comunidade e construírem um planejamento com vistas a atender melhor às 

necessidades da sua região, tendo os supervisores o papel de acompanharem esse 

processo articulando as diferentes escolas que trabalham à história de construção 

curricular do município e aos debates nacionais (SÃO PAULO, 2017, p.19). 

Uma contradição que se mostra presente em nossa leitura, é  como as escolas 

conseguem exercer esta autonomia se o currículo prescreve seus princípios e seus 

conteúdos, cabendo as escolas e professores uma maior liberdade quanto aos 

métodos, deixando claro que o papel do professor é “(...) contextualizar e dar sentido 

aos aprendizados (...)” (SÃO PAULO, 2017, p. 18) 

A BNCC não tem em seu texto introdutório algum trecho que se refira diretamente 

aos professores, mas podemos interpretar que quando trata do “currículo em  ação”, 

se refere ao trabalho docente, que teria um papel de aplicação, contextualização e 

adaptação das aprendizagens essenciais, criando estratégias para isso (BRASIL, 

2018, p. 16-17), ou seja, se refere a uma liberdade metodológica, assim como o 

Currículo da Cidade. 

Pedro Bonetto (2021, p. 9) identifica que discursos como “melhoria da educação”, 

“salto qualitativo”, “desenvolvimento profissional”, “melhorar o desempenho da 
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escola”, estão vinculados na BNCC e no Currículo da Cidade a cursos de formação 

continuada de professores, colocando a autonomia das redes de ensino e a 

capacidade profissional e intelectual dos docentes sob suspeição, em um cenário 

utilitarista e aplicacionista. 

Assim como a concepção de currículo, o papel do professor é mais elaborado no 

Currículo da Cidade do que na BNCC, sem deixar de estabelecer ligação com o 

documento nacional. 

Cabe destacar que o Direitos de Aprendizagem se distancia desta concepção de 

professor, defendendo o papel de autoria na prática docente, e das escolas como 

espaço de investigação e criação de conhecimento. 

Os processos de investigação sobre os educandos, na condição de sujeitos 
cognoscentes, demanda um grande e complexo trabalho por parte das 
unidades educacionais e dos órgãos da Secretaria de Educação, na medida 
em que supõe conhecimentos acerca das características das diferentes 
fases do desenvolvimento de crianças e jovens; relativos às condições de 
apropriação, abstração e elaboração dos conhecimentos por parte dos 
adultos; sobre as áreas do conhecimento compreendendo problemas 
teóricos, metodológicos e os respectivos conteúdos para que as decisões 
pedagógicas sejam tomadas, não se reduzindo, nessa medida, a 
estratégias didáticas. (SÃO PAULO, 2016, p. 31) 

 

Como já descrevemos em nosso capítulo de discussão teórica sobre o currículo, 

entendemos que a prescrição é uma dimensão, um testemunho visível, que merece 

ser considerado por nortear o projeto educacional, sendo relevante observar que 

quando se verifica um deslocamento do entendimento da escola como um lugar de 

produção de conhecimento para um espaço em que se cria estratégias para sua 

aplicação, isso tem consequências práticas com relação a investimentos e jornada 

de trabalho. 

No Currículo da Cidade, o professor é tido como o protagonista e o centro seriam os 

estudantes, ao descrever esta centralidade o documento reafirma os objetivos de 

desenvolvimento pleno dos estudantes e de dar condições e assegurar a 

aprendizagem, dialogando com seus interesses, necessidades e expectativas.  

Chama a atenção o trecho: 

Em tempos de mudanças constantes e incertezas quanto ao futuro, 
propostas curriculares precisam ainda desenvolver conhecimentos, saberes, 
atitudes e valores que preparem as novas gerações para as demandas da 
vida contemporânea e futura. (SÃO PAULO, 2017, p. 19) 
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Assim, a proposta curricular além de desenvolver conhecimentos, saberes e valores, 

deve  responder a desafios históricos como a qualidade e equidade, ao mesmo 

tempo apontando para aprendizagens significativas para cidadãos do século XXI, 

para a construção de uma sociedade e um mundo sustentáveis e justos. 

Busca uma formação integral para além de uma formação mental e lógica das 

aprendizagens e uma inserção no mercado de trabalho (SÃO PAULO, 2017, p. 19). 

Para esta formação ampla, para uma subjetiva formação para um século XXI de 

mudanças e incertezas, novamente a formação integral se apresenta como a 

solução. 

Cabe destacar que a BNCC não tem um trecho que verse diretamente sobre os 

alunos, sendo o Currículo da Cidade novamente mais descritivo, porém esta lógica 

de que existem os desafios postos por um mundo de incertezas do século XXI que 

devem ser enfrentados por uma certa concepção de formação integral mantém a 

correspondência entre o documento nacional e o municipal. 

Pensando em termos de hegemonia, nos limites para o senso comum, para o 

aceitável, podemos observar que termos como capitalismo, sistema capitalista, ou 

referências ao ideário liberal não são citadas, parece que qualquer tipo de mudança 

ou reforma só é possível dentro desta limitação, dentro desta ordem social, deste 

horizonte possível, não oferecendo mundos outros fora deste mundo capitalista, ou 

como preferimos, do sistema capitalista colonial/moderno eurocentrado. 

Em suma, temos uma sociedade capitalista desigual, em transformação, em que a 

escola deve trabalhar para a inserção destes sujeitos nesta ordem das coisas. 

A BNCC e o Currículo da Cidade se apresentam assim, diferente dos Direitos de 

Aprendizagem (2016) que como já citado, se posiciona claramente com relação ao 

enfrentamento das desigualdades e transformação social. 

 

4.4 Educação Integral 

 

Em um trecho em destaque no Currículo da Cidade é apresentada a definição de 

Educação Integral: 

(...) entendida como aquela que  promove o desenvolvimento dos 
estudantes em todas as suas dimensões (intelectual, física, social, 
emocional e cultural) e a sua formação como sujeito de direito e deveres. 
Trata-se de uma proposta pedagógica voltada para desenvolver o potencial 
dos estudantes para prepará-los para se realizarem  como pessoas, 
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profissionais e cidadãos comprometidos com o seu bem-estar, com a 
humanidade e com o planeta. (SÃO PAULO, 2017, p.19). 
 

Uma formação multidimensional, buscando desenvolver indivíduos que em sua 

trajetória pessoal tenham compromisso com a humanidade e com o planeta. 

A prescrição traz a ressalva de que educação integral não é educação em tempo 

integral, sendo possível uma formação multidimensional mesmo nas escolas de 

cinco horas diárias, assim como nas de período ampliado para 7 horas, buscando se 

embasar na BNCC (2017), o documento destaca que o mais importante é a 

intencionalidade dos processos e práticas fundamentadas que sigam este princípio. 

Faz parte desta concepção a superação da fragmentação e do foco único em 

conteúdos abstratos, buscando promover conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores que preparem os estudantes para a realização de seus projetos de vida e na 

construção de um mundo melhor (SÃO PAULO, 2017, p.20). 

O documento situa o debate em torno da definição de Educação Integral 

apresentando uma discussão feita nas últimas décadas, que aponta para a 

humanização do sujeito, para uma concepção de que o conhecimento é propulsor do 

desenvolvimento humano, “Nesse caso, os conteúdos curriculares são meios para a 

conquista da autonomia plena e para a ressignificação do indivíduo por ele mesmo e 

na sua relação com os demais.” (SÃO PAULO, 2017, p.20) 

Isto implica avaliar o contexto atual da sociedade brasileira em tempos de 

globalização, conciliar os interesses dos estudantes frente a esse desafio 

permanente, propiciar uma formação emancipadora que valorize as ações criativas 

frente as  transformações tecnológicas, além de aliar a satisfação pela busca de 

novos conhecimentos na formação de um indivíduo autônomo do século XXI. (SÃO 

PAULO, 2017, p.21) 

O embasamento teórico vem com autores como Isa Maria Guará (2006, 2009) 

Antonio Sergio Gonçalves (2006), Ana Maria Cavaliere (2002, 3006, 2010) e a já 

citada BNCC. 

Interessante observar que independente do tema, o Currículo da Cidade (2017) não 

se furta a trazer referências em trabalhos acadêmicos, assim como os Direitos de 

Aprendizagem (2016), o que não ocorre na BNCC e nem nas Orientações 

Curriculares (2007). 
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Assim como identificamos neste documento o debate sobre certa “crise” na 

educação em que se propõe caminhos para a sua superação, um debate que 

também está presente nos documento anteriores da rede (2007 e 2016), em ambos 

também são apresentadas concepções de educação mais amplas, seja as 

Orientações Curriculares (2007) que apresentam como objetivo da educação a 

formação para “(...) o exercício da cidadania, cabendo à escola formar o aprendiz 

em conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, formas de pensar e atuar na 

sociedade por meio de uma aprendizagem que seja significativa (...)” (SÃO PAULO, 

2007, p. 19), seja o Direitos de Aprendizagem que trata os estudantes “(...) como 

sujeitos potentes e autônomos em suas integralidades, conceitos indispensáveis na 

construção de um processo educativo interdisciplinar que tenha significado e que dê 

sentido à vida” (SÃO PAULO, 2016, p. 7), defendendo a ressignificação de tempos e 

espaços com este objetivo. 

Porém, em ambos não se utiliza o conceito de Educação Integral, conceito que 

novamente foi retirado em grande medida da BNCC, o Currículo da Cidade 

apresenta inclusive uma citação direta da Base Nacional sobre o tema, confirmando 

o alinhamento quanto ao conceito. 

Segundo Jane Bittencourt (2019) o debate com relação ao ensino integral pode ser 

mapeado no Brasil pelo menos desde o início do século XX, feito muitas vezes em 

políticas regionalizadas, tomando outras proporções nos anos 2000. 

Desde a legislação dos anos 1990, como a LDB, chegando ao PNE de 2014, a 

questão da ampliação do tempo na escola vem acompanhando os debates  com 

relação a educação integral, assim como com quais componentes curriculares se 

deveria ocupar este tempo. 

No mesmo período a adoção do currículo por competências vem sendo adotada no 

Brasil por influências de nível mundial, como a ONU e a UNESCO, e mais 

recentemente a OCDE (JANE BITTENCOURT, 2019, p.14), esse modelo tem uma 

finalidade pragmática, objetivando a formação de trabalhadores eficientes que 

saibam aplicar os conhecimentos adquiridos em situações práticas. 

Jane Bittencourt (2019, p. 15) faz a crítica a possibilidade de uma educação integral 

quando se trata da BNCC, identificando a contradição entre a busca pelo 

desenvolvimento humano integral na perspectiva da aquisição de competências, 
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uma vez que o desenho curricular especifica previamente todos os objetos de 

conhecimento, todos com seus objetivos de aprendizagem e suas habilidades. 

A crítica da autora também é feita com relação a fragmentação dos conhecimentos e 

as dificuldades de integração das áreas de conhecimento frente ao detalhamento 

das habilidades de cada componente curricular. 

Por fim, ela chama à atenção para o fato de que o documento não oferece 

informações de como será organizado o tempo ampliado, sem fazer menção a 

aprendizagens extraescolares, ao potencial educativo da cidade e de outros espaços 

sociais (JANE BITTENCOURT, 2019, p. 18). 

Estas críticas ao documento nacional se aplicam ao Currículo da Cidade, que apesar 

de apresentar um texto mais elaborado apresenta estes mesmos problemas aqui 

apontados com relação a Base e a Educação Integral. 

Jane Bittencourt (2019, p. 8) também demonstra em âmbito nacional como o 

programa Mais Educação a partir de 2009 incorporava uma visão mais ampliada de 

Educação Integral, com o que Juliana Teodoro (2020, p. 53) observa no âmbito 

municipal um distanciamento político e epistemológico do Programa Mais Educação 

São Paulo para o programa vigente, uma vez que a proposta da gestão Haddad 

propunha a ampliação do tempo de permanência na escola, tanto para oficinas 

quanto aprendizagens com foco na formação integral. 

A concepção de uma educação integral multidimencional, para além dos “conteúdos 

abstratos” e fragmentados, sem a expansão da carga horária e das disciplinas 

tradicionais parece um desafio, que novamente joga a responsabilidade para as 

escolas. 

Para além desta prescrição de conceitos e princípios que podem ser interpretados 

de diferentes formas, nos interessa ver como eles se concretizam nos conteúdos 

mais especificamente de História, como faremos na parte deste trabalho que 

analisamos a parte específica dedicada à disciplina. 

O currículo (SÃO PAULO, 2017, p.22) enumera também os documentos nacionais e 

internacionais que se alinham ao conceito, trazendo mais um argumento de 

legitimação, cita também o Plano Nacional de Educação (2014-2024), o Plano 

Municipal de Educação (2015-2025) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (2007), que 
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criam condições para a promoção de uma educação que contemple o pleno 

desenvolvimento dos estudantes. 

É importante observar que segundo o documento, a concepção de Educação 

Integral está de acordo com o Programa de Metas 2017-2020 da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, no eixo “Desenvolvimento Humano: cidade diversa, que 

valoriza a cultura e garante educação de qualidade a todos e todas”, o que indica 

uma aplicação ampla do conceito se espraiando para outras secretarias. 

A prescrição finaliza tratando da relevância da Educação Integral frente aos debates 

sobre cultura da paz, os direitos humanos, a democracia, a ética e a 

sustentabilidade entendidos como desafios da humanidade. 

Aponta que a aprendizagem dos conteúdos ainda é importante, mas que não é 

suficiente para que as novas gerações sejam capazes de promover os necessários 

avanços sociais, econômicos, políticos e ambientais nas suas comunidades, no 

Brasil e no mundo. (SÃO PAULO, 2017, p.22) 

Segundo a prescrição, para serem alcançados é necessário a capacidade de 

identificar, desenvolver, incorporar e utilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores, sendo essa a formação de um sujeito autônomo que seja capaz de 

identificar e mobilizar os conhecimentos para a resolução dos problemas. 

O currículo, suas prescrições e produções levam a isso? A disciplina de História 

colabora com este projeto? Com essas finalidades tão amplas? 

 

4.5 Equidade 

 

No trecho em que o texto curricular vai definir o conceito de equidade é possível 

perceber indícios dos conflitos e negociações presentes na produção da prescrição, 

sendo um dos poucos trechos que sofreu alterações da primeira para a segunda 

edição. 

Além disso é a primeira parte do documento que faz uma descrição maior da cidade 

de São Paulo e se posiciona quanto ao que podemos chamar de uma identidade 

brasileira e da cidade.  

O trecho parte da interpretação de que o conceito de equidade reconhece que a 

diferença é uma característica da humanidade, se embasando para isso em 

Boaventura de Sousa Santos (2003) (SÃO PAULO 2017, p. 22-23). 
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Apresenta o entendimento de que a escola não deve estar alheia as desigualdades, 

correndo o risco  de ao ignorá-las colaborar com a perpetuação das desigualdades e 

inequidades, estando neste processo sempre às voltas com a identificação do que 

tem  de igual os diferentes. 

Defende então que o currículo deve estar aberto a diversidade,  

(...) a que não diz respeito ao que cada estudante poderia aprender em 
relação aos conteúdos, mas sim as distintas formas de aprender de cada 
estudante na relação com seus contextos de vida. Defende-se, portanto, a 
apresentação de conteúdos comuns a partir de práticas e recursos 
pedagógicos que garantam a todos o direito ao aprendizado e ao 
desenvolvimento integral. (SÃO PAULO, 2017, p. 23 grifo nosso).  

 

Temos aqui uma concepção de diversidade que se dirige supostamente aos 

métodos de ensino, “as formas de aprender”, a criação de “estratégias e 

oportunidades” para todos os estudantes, o que torna o professor, segundo o 

documento, “(...) um pesquisador contínuo sobre os processos de aprendizagem.” 

(SÃO PAULO, 2017, p. 23) 

Este é um ponto que merece destaque, uma vez que estamos questionando a 

tradição seletiva que se apresenta  e o “por que” das escolhas feitas no currículo. 

Em tempos de currículos padronizados o Currículo da Cidade traz em sua principal 

prescrição, a parte comum do currículo, uma diversidade que se resume as formas 

de aprender, mas não aos conteúdos, o que nos faz pensar em como seria possível 

contemplar a diversidade cultural impondo os mesmos conhecimentos válidos a toda 

a diversidade dos alunos da rede municipal de São Paulo. 

É uma diversidade que serve apenas as formas de aprender, sendo o professor o 

responsável por esta “mediação pedagógica” como um pesquisador contínuo dos 

processos de aprendizagem, ou seja, a diversidade nas formas de aprender acaba 

sendo a responsabilidade do professor. 

O texto curricular nestas pouco mais que duas páginas (p. 22 a p.23) apresenta o 

que podemos identificar como importantes contradições que dão indícios de alguns  

conflitos e negociações presentes no documento. 

Em cerca de uma página o texto segue sem citar referências bibliográficas, logo 

entende-se é resultado direto das reflexões de quem produziu o documento, fazendo 

uma descrição dos movimentos migratórios e imigratórios no Brasil e na cidade de 
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São Paulo desde o século XIX, passando então para uma discussão sobre 

identidade e ligando este debate ao currículo. 

Após descrever os motivos dos movimentos migratórios e imigratórios como parte da 

“(...) reconfiguração da economia global e dos impactos sociais, políticos e culturais 

desse processo” (SÃO PAULO, 2017, p. 24), aponta a influência deste processo na 

cidade de São Paulo. 

O acolhimento ou rejeição pela cidade desses fluxos migratórios e 
imigratórios motiva o estabelecimento definitivo dessas populações e 
transforma o território paulista e paulistano em cidade global e pioneira em 
inovação e marco histórico, centro financeiro e industrial, rica em 
diversidade sociocultural pela própria contribuição dos migrantes e 
imigrantes. (SÃO PAULO, 2017, p. 24) 

 

Esta é a parte do documento em que há uma descrição mais elaborada e explícita 

da cidade, em que para além de termos genéricos como a ideia de uma cidade 

diversa ou plural, se especifica  a contribuição de migrantes e imigrantes a quem se 

atribui  importante papel na formação de uma cidade global, centro financeiro e 

industrial. 

Na sequência é apresentado um quadro de incertezas do século XXI no campo 

econômico, político, nos valores do convívio, das leis, na cultura, na perspectiva de 

futuro e consequentemente na educação e no currículo. 

 Neste contexto o currículo é atingido frontalmente em busca de sua 
identidade. O currículo emerge, mais que nunca como o espaço de 
pergunta: que país é este? O que seremos nele? Qual a nossa função nele? 
Qual o papel da escola como formadora de valores e de crítica aos amplos 
desígnios sociais? (SÃO PAULO, 2017, p. 24) 

    

E responde ao questionamento da seguinte forma: 

Somos país do Sul, somos enorme extensão territorial, somos detentores de 
riquezas de subsolo, possuímos os maiores rios celestes, somos 
elaboradores de ricas culturas, somos um espaço, um corpo, milhares de 
línguas, histórias... somos uma civilização? O que somos e o que 
precisamos vir a ser? Existimos na América Latina e somos um país que 
pode caminhar na direção de um pacto de coesão social de melhor vida. 
Sem tais perguntas continuamente feitas e sem buscar as suas respostas, o 
currículo torna-se uma peça fria, utilitarista e incapaz de mobilizar as novas 
gerações em suas vidas e sua busca de conhecimento. (SÃO PAULO, 
2017, p. 24, grifo nosso) 

 

Esta reformulação curricular é uma atualização do currículo municipal a BNCC, 

cabendo a rede municipal acrescentar a parte diversa, que contempla a 
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contextualização a realidade local, social e individual da escola e do alunado (BNCC, 

2017, p. 11). 

Podemos identificar esta descrição da cidade de São Paulo como uma forma de 

atender a esta parte diversificada de características regionais, que inclusive chega a 

avançar para além do discurso de suposta neutralidade presente na BNCC com 

relação a identidade nacional. 

Ao situar o nosso país como um país do Sul, latino-americano e que pode caminhar 

para um pacto de coesão social de melhor vida, aproxima o debate das discussões 

pós-coloniais, decoloniais / descoloniais44, mesmo sem citar obra alguma para o 

embasar este posicionamento 

Nos situa geopoliticamente no mundo e aponta para algo semelhante ao Kwan Say 

dos países andinos, se alinhando de certo modo a perspectiva dos Direitos de 

Aprendizagem de 2016, mesmo sem citá-lo diretamente. 

Apesar disso ainda fica no campo de multiculturalismo funcional, quando não 

enfrenta e nomeia as hierarquizações raciais e culturais presentes em nossa 

sociedade, mas as identifica e se limita a convivência e não a superação das 

desigualdades. 

O documento se limita a defesa de uma certa “cidadania global”, quando registra 

que a Rede Municipal de Ensino atende mais de 80 etnias de diversas partes do 

mundo e que vem contribuindo para a construção de uma cidadania no contexto 

internacional que a cidade se insere. 

O texto reafirma o discurso também presente na BNCC de que ao definir os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento tem por consideração garantir o 

direito de todos de aprender e participar do país, também destaca e valoriza a 

função social do professor e a função formativa da Escola, e deixa a cargo dos 

professores e educadores da rede reconhecer as capacidades críticas e criadoras e 

potencializar os recursos culturais de todos os estudantes, valorizando os elementos 

que os constituem como humanos e cidadãos do mundo. 

O texto nos deixa perceber um certo embate entre os princípios presentes na BNCC  

e as ideias que estavam sendo debatidas na rede na gestão anterior, no qual 

podemos observar uma disputa em que em alguns momentos prevalece os 

 
44 Para situar este debate ver Ballestrin(2013). 
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conceitos da Base e em outros ideias vindas da rede, mais especificamente dos 

Direitos de Aprendizagem de 2016. 

Um fato ilustrativo dessa situação é que na primeira edição do documento a 

definição para equidade da BNCC é citada, vejamos a definição. 

“(...) equidade supõe igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e 

aprender na escola, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem 

e desenvolvimento a que todos tem direito.” (BNCC, 2017 , p.1145 apud SÃO 

PAULO, 2017, p. 23) 

Além de outro trecho que afirma que a equidade aprecia e acolhe padrões de 

sociabilidade das várias culturas que são parte da identidade brasileira, 

compreendendo que é inerente aos alunos a diversidade, inclusive no que diz 

respeito as suas experiências e os seus modos de aprender. (BNCC, 2017 , p.1146 

apud SÃO PAULO, 2017, p. 23) 

Na segunda edição do Currículo da Cidade esta citação da BNCC é completamente 

retirada do trecho que versa sobre equidade, deixando apenas os trechos que fazem 

referência a Sousa Santos(2003), para equidade, e Silva e Menegazzo (2005) para 

cultura escolar, além da parte do texto sem referências analisado acima que 

apresenta o debate sobre identidade e o papel do currículo frente a ela. 

Verificando a versão final da BNCC se percebe que este trecho também foi 

subtraído do documento que passa a não ter mais nenhum trecho que verse sobre 

identidade e diversidade como o que foi retirado, tratando apenas das desigualdades 

educacionais no Brasil, apresentando a equidade como uma ferramenta ao 

enfrentamento destas desigualdades reconhecendo que as necessidades dos 

estudantes são diferentes (BRASIL, 2019, p. 15). 

Podemos interpretar que esse fato ilustra as disputas e conflitos na produção deste 

documento curricular, uma vez que acaba por preservar um trecho que valoriza mais 

uma discussão presente na rede, que a vinculação direta a Base Nacional por meio 

de uma citação. 

Cabe esclarecer que apesar de a citação ter sido subtraída, a ideia de que a 

diversidade está ligada predominantemente as formas de aprender e não aos 

conteúdos permanece, o que mantém a ligação entre os dois documentos e o que 

 
45 Terceira versão segundo o Currículo da Cidade 
46 Terceira versão segundo o Currículo da Cidade 
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consideramos uma contradição, frente a dificuldade de se ter um currículo plural com 

conteúdo padronizado. 

 

4.6 Educação Inclusiva 

 

Para definir um amplo conceito de educação inclusiva, que vai para além da 

compreesão de inclusão como políticas voltadas para os alunos portadores de 

deficiências, o currículo faz uso de autores ligados à educação e não cita nenhum 

documento nacional ou municipal. 

 A definição situa a ideia de educação inclusiva como parte de um movimento 

mundial de reconhecimento da diversidade humana, e de se construir uma escola 

para todos na qual a matrícula, a permanência e a aprendizagem e a garantia do 

processo de escolarização sejam garantidas (SÃO PAULO, 2017, p. 24). 

Citando Carlos Roberto Jamil Cury (2005) apresenta a ideia de que  a diferença tem 

como antônimo a ideia de identidade, sendo que a diferença nos distingue e nos 

aproxima da constituição de uma identidade genuinamente expressiva do povo 

brasileiro, “(...) múltipla, diversa, diferente, rica e insubstituível” (SÃO PAULO, 2017, 

p. 24). 

É feita a defesa de uma cultura inclusiva que implica mudanças substanciais no 

cotidiano escolar, e que os conteúdos sejam portas abertas para aprendizagem de 

todos. 

Faz uso das ideias de Robert William Connel (2004) para se pensar a mudança de 

como o conteúdo é determinado, indicando a direção de um currículo mais 

negociado em uma prática de sala de aula mais participativa, para na sequência do 

texto identificar como desafio “formas diversas de aplicar o currículo” para que todos 

tenham acesso ao conhecimento, por meio de “estratégias e caminhos 

diferenciados” (SÃO PAULO, 2017, p. 24). 

Novamente voltamos ao ponto de que a liberdade está nos métodos, não na escolha 

dos conteúdos, a inclusão e a diversidade estando vinculadas as formas de ensinar 

os mesmos conteúdos, sem se questionar a origem das escolhas, tomando assim 

como natural a legitimação de determinados conteúdos em detrimento de todos os 

outros possíveis. 
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Desta vez o professor é o “pensador criativo” que alia teoria e prática para levar 

todos os estudantes “sem exceção” ao conhecimento, conhecimento este 

padronizado pela BNCC a nível nacional e que dever ser levado a cabo por métodos 

vários, “sem exceção”. 

Uma visão colaborativa e intersetorial também é defendida, demandando o trabalho 

articulado de docentes, gestores e profissionais especializados dos centros de 

Formação e Acompanhamento a Inclusão (CEFAIs) e o Núcleo de Apoio e 

Acompanhamento a Aprendizagem (NAAPA). 

Nas Orientações Curriculares (SÃO PAULO, 2007, p. 13) a inclusão de estudantes 

com necessidades especiais na escola regular já é colocada como uma das metas 

da secretaria, citando a atuação do CEFAI e do SAAI (Salas de Apoio a Inclusão) 

criadas em unidades de referência para atender demandas regionais. 

Os Direitos de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2016, p. 33 – 34) fazendo valer o 

entendimento de direito à educação de cada cidadão, chama a romper com a 

invisibilidade dos estudantes com deficiência, reivindicando que o mesmo currículo 

seja oferecido para todos os estudantes, também citando a atuação do CEFAI e do 

NAAPA neste esforço que deve ser conjunto na rede. 

Podemos  notar que assim como o trabalho do Núcleo Étnico-racial é citado nos 

últimos documentos, os setores ligados à inclusão também são citados e tendo sua 

importância em destaque. 

Podemos identificar nos Direitos de Aprendizagens uma visão de inclusão ampla, 

sem utilizar este termo, em que que todos tem direito à educação e ao currículo, em 

uma perspectiva de construção do conhecimento a partir de temas amplos, em um 

movimento relacional (SÃO PAULO, 2016, p. 34 – 35), diferente da adaptação 

metodológica apresentada no Currículo da Cidade. 

Diferente dos conceitos de Educação Integral e de Equidade do Currículo da Cidade, 

que podem ser lidos na BNCC, a ideia de educação inclusiva não é apresentada na 

Base Nacional literalmente, mas sua ideia central, que é adaptar os conteúdos para 

as diferentes realidades e alunos pode ser identificada quando o documento 

(BRASIL, 2018, p. 15-17) discorre sobre a próprio príncipio de equidade e da 

necessidade dos currículos se adaptarem a Base, chamando a atenção para que os 

currículos locais estejam, dentre outras modalidades, adaptados a educação 

especial. 
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Novamente o currículo é ligado ao Programa de Metas por meio de um dos projetos 

estratégicos da SME voltado ao acesso e permanência, assim como a Secretaria 

declara estar fortalecendo a articulação entre as escolas municipais e a rede de 

apoio para o mesmo fim. 

Também registra que o município busca a articulação entre diversas secretarias 

para o atendimento de estudantes em situação de vulnerabilidade. 

Um currículo inclusivo que busca romper com as barreiras que impedem “(...) os 

estudantes estigmatizados pela sociedade, por sua diferença, de ter a oportunidade 

de estar em uma escola que prima pela qualidade da educação.” (SÃO PAULO, 

2017, p. 26)  

Podemos entender um reconhecimento as desigualdades sociais, que é enfrentado 

como uma desigualdade educacional, que é enfrentada com o oferecimento de uma 

“educação de qualidade”, que parece ser sinônimo de acesso as “aprendizagens 

essenciais” da Base Nacional Comum Curricular. 

 

4.7 A Matriz de Saberes e os temas inspiradores do Currículo da Cidade 

 

A Matriz de Saberes é apresentada como parte da garantia de condições e 

oportunidades necessárias para a realização pessoal, formação para a vida 

produtiva e o pleno exercício da cidadania, trazendo um conjunto de saberes que se 

compromete com todo o processo de escolarização (SÃO PAULO, 2018, p. 28) 

Chamo a atenção para o fato de que esta Matriz é um dos itens mais destacados 

desta reforma curricular, ao lado dos princípios norteadores do currículo, sendo 

citada constantemente em documentos posteriores. 

Assim como destaco que os princípios da Matriz tem ligação direta com a BNCC, o 

que não é apresentado na prescrição curricular, mas é esclarecido no documento 

que registra a sua produção como estando “na linha” das competências gerais da 

base nacional (SÃO PAULO, 2018, p. 9). 

Nas páginas que explicam a Matriz de Saberes (p. 28 -  p. 38) se pode identificar um 

conjunto de alterações da primeira para a segunda edição, boa parte delas são 

adequações de referências ao “Ensino Fundamental”, para “Escolarização”, como no 

primeiro parágrafo aqui citado, e em grande parte a substituição do termo 

“estudantes”, para “bebês, crianças, adolescentes jovens e adultos”. 
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Podemos inferir que estas mudanças se explicam para adequar o texto aos volumes 

publicados do Currículo da Cidade voltados para Educação Infantil e para a 

Educação de Jovens e Adultos que foram produzidos no ano de 2018, entre as duas 

edições aqui utilizadas. 

Sendo assim são adequações do texto que não se embasaram em “(...) 

contribuições dos profissionais que colocaram o Currículo em ação nas Unidades 

Educacionais” (SÃO PAULO, 2019, p. 7) como sugerido na carta inicial do secretário 

de educação. 

Nesta mesma lógica se identificou a alteração feita no segundo parágrafo da seção 

dedicada a Matriz de Saberes, em que havia uma referência direta aos Direitos de 

Aprendizagem (2016), que é substituída por outra que deixa o mérito do 

reconhecimento da importância de se estabelecer uma relação direta entre a vida e 

o conhecimento sobre ela para os  documentos atuais. 

Na edição de 2017: 

Ressalta-se que em publicações sobre direitos de aprendizagem dos ciclos 
Interdisciplinar e Autoral (2016), a SME já reconhecia a importância de se 
estabelecer uma relação direta entre a vida e o conhecimento sobre ela de 
promover a pluralidade e a diversidade de experiências no universo escolar. 
(SÃO PAULO, 2017, p. 28) 

 

Na edição de 2018: 

 

Ressalta-se que os documentos curriculares, orientações didáticas e 
normativas, materiais de apoio e demais publicações produzidas pela SME 
reconhecem a importância de se estabelecer uma relação direta entre a 
vida e o conhecimento sobre ela e de se promover a pluralidade a 
diversidade de experiências no universo escolar. (SÃO PAULO, 2019, p 28) 

 

Se verifica aí uma mudança de entendimento, em que a citação aos Direitos de 

Aprendizagem é substituída por uma referência mais geral das produções da SME, o 

que podemos entender como uma forma de se distanciar dos documentos e gestão 

anterior, apesar do discurso de continuidade. 

Como referências orientadoras da Matriz são apresentados 5 itens (SÃO PAULO, 

2018, p. 28-29) 

O primeiro são os princípios éticos, políticos e estéticos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2013) em que é feita uma citação direta do documento nacional. 
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A segunda referência são os saberes historicamente acumulados que fazem sentido 

aos educados do século XXI e que ajudam a lidar com as mudanças e incertezas em 

relação ao futuro da sociedade, trazendo novamente esta concepção vaga do 

educando e seu tempo que também está presente na Base Nacional. 

A terceira são abordagens pedagógicas que dão voz aos estudantes. 

Já a quarta, traz os “Valores fundamentais da contemporaneidade”, como 

solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade e liberdade e buscam eliminar 

preconceitos e discriminação. 

No quinto são retomadas as concepções de Educação Integral, Educação Inclusiva 

e o desenvolvimento humano integral e equidade, já descritos na seção anterior do 

documento. 

Interessante chamar a atenção de que não são citados documentos de outras 

gestões da rede e nem mesmo a BNCC, trazendo a noção de que do segundo ao 

quinto item temos singularidades deste documento. 

Ainda se apresenta uma lista de documentos e leis nacionais que embasam  a 

Matriz considerados imprescindíveis de serem inseridos em propostas curriculares 

alinhadas as conquistas relacionadas aos direitos humanos e a educação, como a 

Constituição Federal (1988), as leis 10.632/03 e 11. 645/ 2008, entre outras. 

Neste trecho novamente não são citados documentos da rede. 

Como forma de legitimar a Matriz são utilizados os resultados das pesquisas on-line 

feitas com os alunos, que como explorado na parte anterior deste trabalho47, foram 

feitas em um período curto e versam mais sobre “como aprender” ao invés de “o que 

aprender”. 

Elas são apresentadas em gráficos como o exemplo abaixo: 

 
47 Capítulo 4. 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p. 31 

Após apresentar os gráficos de 6 perguntas é apresentada a Matriz de Saberes,  

que “(...) tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que 

fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável.” 

(SÃO PAULO,2019 , p. 33) 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p. 33 

 

Seguindo um esquema de organograma que coaduna com o projeto estético do 

documento, que também apresenta tabelas e outros organogramas, são 

apresentados 9 saberes. 

São 10 competências gerais na BNCC, que quando comparamos com os 9 itens da 

Matriz de Saberes, encontramos alguns textos idênticos, como podemos ler abaixo. 

 

MATRIZ DE SABERES - 
CURRÍCULO DA CIDADE  

Competências Gerais – BNCC 

9. Repertório Cultural 
Saber: Desenvolver repertório 
cultural e senso estético para 
reconhecer, valorizar e fruir as 
diversas identidades e manifestações 
artísticas e culturais, brincar e 
participar 
de práticas diversificadas de 
produção sociocultural; 
Para: Ampliar e diversificar suas 

3. Valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas 
da produção artístico-cultural. 
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possibilidades de acesso a 
produções culturais e suas 
experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais, a partir de 
práticas culturais locais e regionais, 
desenvolvendo seus conhecimentos, 
sua imaginação, criatividade, 
percepção, intuição e emoção. 

3. Comunicação 
Saber: Utilizar as múltiplas 
linguagens, como: verbal, verbo-
visual, corporal, multimodal, 
brincadeira, artística, matemática, 
científica, Libras, tecnológica e digital 
para expressar-se, partilhar 
informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos 
e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo; 
Para: Exercitar-se como sujeito 
dialógico, criativo, sensível e 
imaginativo, aprender corporalmente, 
compartilhar saberes, reorganizando 
o que já sabe e criando novos 
significados, e compreender o 
mundo, situando-se e vivenciando 
práticas 
em diferentes contextos 
socioculturais. 

4. Utilizar diferentes linguagens – 
verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens 
artística, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos 
e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo 

4. Autoconhecimento e 
Autocuidado 
Saber: Conhecer e cuidar de seu 
corpo, sua mente, suas emoções, 
suas aspirações e seu bem-estar e 
ter autocrítica; 
Para: Reconhecer limites, potências 
e interesses pessoais, apreciar suas 
próprias qualidades, a fim de 
estabelecer objetivos de vida, evitar 
situações de risco, adotar hábitos 
saudáveis, gerir suas emoções e 
comportamentos, dosar impulsos e 
saber lidar com a influência de 
grupos, desenvolvendo sua 
autonomia no cuidado de si, nas 
brincadeiras, nas interações/relações 
com os outros, com os espaços e 
com os materiais. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física e emocional, 
compreendendo- se na diversidade 
humana e reconhecendo suas 
emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar 
com elas. 
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8. Empatia e Colaboração 
Saber: Considerar a perspectiva e os 
sentimentos do outro, colaborar com 
os demais e tomar decisões 
coletivas; valorizando e respeitando 
as diferenças que constituem os 
sujeitos, brincar e interagir/relacionar-
se com o outro; 
Para: Agir com empatia, trabalhar em 
grupo, criar, pactuar e respeitar 
princípios de convivência, solucionar 
conflitos, desenvolver a tolerância à 
frustração e promover a cultura da 
paz. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e 
aos direitos 
humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza. 

7. Responsabilidade e Participação 
Saber: Reconhecer e exercer direitos 
e deveres, tomar decisões éticas e 
responsáveis para consigo, o outro e 
o planeta, desenvolvendo o 
protagonismo, a brincadeira e o 
direito de fazer escolhas, 
expressando seus interesses, 
hipóteses, preferências, etc.; 
Para: Agir de forma solidária, 
engajada e sustentável, respeitar e 
promover os direitos humanos e 
ambientais, participar da vida cidadã 
e perceber-se como agente de 
transformação. 

10. Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 

Temos situações como quando comparamos item da Matriz de Saberes 9. 

Repertório Cultural com a competência geral 3 da BNCC em que os textos são 

praticamente idênticos. 

No caso do Item 8. Empatia e Colaboração em comparação com a Competência 9, o 

sentido se mantém, mas com palavras diferentes,  como nos trechos “considerar a 

perspectiva do sentimento do outro” e “exercitar a empatia”, seguindo ambos os 

textos na defesa da resolução dos problemas em conjunto respeitando as diferenças 

entre os diferentes grupos e sujeitos. 

Esta alteração no texto mantendo o sentido, também é identificada na comparação 

do Saber 7. Responsabilidade e Participação Saber. 

Todos os itens da Matriz de Saberes têm seus correspondentes nas Competências 

Gerais da BNCC, como podemos analisar na sequência. 
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MATRIZ DE SABERES - 
CURRÍCULO DA CIDADE 

Competências Gerais – BNCC 

6. Abertura à Diversidade 
Saber: Abrir-se ao novo, respeitar e 
valorizar diferenças e acolher a 
diversidade; 
Para: Agir com flexibilidade e sem 
preconceito de qualquer natureza, 
conviver harmonicamente com os 
diferentes, apreciar, fruir e produzir 
bens culturais diversos, valorizar as 
identidades e culturas locais, 
maximizando ações promotoras da 
igualdade de gênero, de etnia e de 
cultura, brincar e interagir/relacionar-
se com a diversidade. 

6. Valorizar a diversidade de saberes 
e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que 
lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e 
responsabilidade. 

1. Pensamento Científico, Crítico e 
Criativo 
Saber: Acessar, selecionar e 
organizar o conhecimento com 
curiosidade, ludicidade, pensamento 
científico, crítico e criativo; 
Para: Explorar, descobrir, 
experienciar, observar, brincar, 
questionar, investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, refletir, 
interpretar e analisar ideias e fatos 
em profundidade, produzir e utilizar 
evidências. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual 
e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 

2. Resolução de Problemas 
Saber: Descobrir possibilidades 
diferentes, brincar, avaliar e gerenciar 
experiências vividas, ter ideias 
originais e criar soluções, problemas 
e perguntas, sendo sujeitos de sua 
aprendizagem e de seu 
desenvolvimento; interagindo com 
adultos/pares/meio; 
Para: Inventar, reinventar-se, 
resolver problemas individuais e 
coletivos e agir de forma propositiva 
em relação aos desafios 
contemporâneos. 

1. Valorizar e utilizar os 
conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender 
e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

 7. Argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns 
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que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético 
em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

5. Autonomia e Determinação 
Saber: Criar, escolher e recriar 
estratégias, organizar-se, brincar, 
definir metas e perseverar para 
alcançar seus objetivos; 
Para: Agir com autonomia e 
responsabilidade, fazer escolhas, 
vencer obstáculos e ter confiança 
para planejar e realizar projetos 
pessoais, profissionais e de 
interesse coletivo. 

5. Compreender, utilizar e criar 
tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva. 

 

Quando comparamos o Saber 3. Comunicação e Saber com a Competência 4  

temos trechos idênticos ou muito semelhantes, mas com textos mais elaborados e 

incluindo outros itens no documento municipal. 

Na comparação do Saber 5. Autonomia e determinação com a Competência 5, 

podemos entender que ambas prescrevem a criação de estratégias para resolver 

problemas e alcançar objetivos pessoais, a Competência do documento federal 

direciona para o uso de tecnologias digitais para atingir os objetivos, já o documento 

municipal é mais aberto. 

Considerando que a reforma curricular chamada pela SME de “atualização 

curricular” foi feita para se adaptar à BNCC, não seria de se chamar à atenção este 

alinhamento. 

Porém nos chama a atenção como se “transportam” conceitos da BNCC sem 

mesmo citar sua origem, ao invés disso, se apresenta uma miríade de “consultas” 

que teriam dado origem ao documento. 

Nos Direitos de Aprendizagem (2017) e nas Orientações Curriculares (2007) não 

encontramos ligações com a Matriz de Saberes. 

Vejamos uma das adaptações do que a BNCC delega as redes de ensino: 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em 
suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos 
currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas 
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 



147 

 
 

 

global, preferencialmente de forma transversal e integradora. (BRASIL, 
2018, p.19, grifo nosso)  

 

Agora vejamos como o Currículo da Cidade apresenta os temas inspiradores: 

Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da 
sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam 
participar ativamente da transformação positiva tanto da sua realidade local, 
quanto dos desafios globais. Temas prementes, como direitos humanos, 
meio ambiente, desigualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e 
religiosas, abusos de poder, populações excluídas, avanços tecnológicos e 
seus impactos, política, economia, educação financeira, consumo e 
sustentabilidade, entre outros, precisam ser debatidos e enfrentados, a fim 
de que façam a humanidade avançar. (SÃO PAULO, 2017, p. 35, grifo 
nosso) 

 

Podemos ver novamente uma correspondência entre as prescrições curriculares, 

repetindo inclusive o que estava presente em outros trechos já analisados, com o 

documento municipal sendo mais descritivo e não citando a BNCC. 

Analisando a tarefa delegada pela BNCC de que as redes de ensino incorporem 

temas contemporâneos, podemos dizer que o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 

2017, p. 35)  não opta desenvolver temas como a descolonização do currículo que 

estavam sendo levantados nos Direitos de Aprendizagens (2016), mas vai se alinhar 

a uma agenda global por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sutentável (ODS) 

pactuados pela Agenda 2030 pelos países membros das Nações Unidas, como 

temas inspiradores a serem trabalhados de forma articulada com os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares.  

Este alinhamento à Agenda 2030 também está presente na BNCC, portanto nem 

mesmo isso é uma escolha “original” da rede municipal. 

Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve 
afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da 
sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada 
para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também 
alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) 
(BNCC, 2018, p. 8) 

 

A agenda 2030 é um plano de ação que envolve 5 P´s - Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz e Parceria -  e tem 17 objetivos: 

1. Erradicação da pobreza; 

2. Fome zero e agricultura sustentável; 

3. Saúde e bem-estar; 

4. Educação de qualidade; 
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5. Igualdade de gênero; 

6. Água potável e saneamento básico; 

7. Energia Limpa e Acessível; 

8. Trabalho decente e crescimento econômico; 

9. Indústria, inovação e infraestrutura; 

10. Redução das desigualdades; 

11. Cidades e comunidades sustentáveis; 

12. Consumo e produção responsáveis; 

13. Ação contra a mudança global do clima; 

14. Vida na água; 

15. Vida terrestre; 

16. Paz, justiças e instituições eficazes; 

17. Parcerias e meios de implementação. 

Que são apresentados no esquema abaixo: 
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 Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p. 37 

Assim cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento tem um ou mais desafios 

da Agenda 2030 ligados a ele, vejamos o exemplo abaixo. 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p.78 

O Currículo da Cidade se integra aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e está em consonância com a proposta de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) da UNESCO. 

Se as correspondências da Matriz de Saberes com as competências gerais não são 

apresentadas, as correspondências da Matriz com as competência-chave da EDS 

são expostas através de uma tabela que cobre quase uma página toda. 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p.38 

 

Segundo a prescrição os ODSs estão alinhados com a gestão do município: “Esses 

objetivos estão alinhados com os da atual gestão da Cidade de São Paulo nos seus 

eixos, metas e projetos, os quais determinam a melhoria da qualidade de vida e 

sustentabilidade de todos os habitantes da cidade.” (SÃO PAULO, 2017, p. 36) 

Como vimos no capítulo 4 desta dissertação, a construção da parte comum do 

currículo foi produzida por técnicos da rede e assessores contratados, e vemos aqui 

que este alinhamento com estas iniciativas da ONU/UNESCO não é resultado de 

demandas surgidas da rede, mas de um plano de governo daquela gestão e de um 

alinhamento à BNCC. 

Circe Bittencourt (1998, p. 144) identifica nas questões relativas a identidade em um 

conjunto de prescrições curriculares nos anos 1990, o enfrentamento da relação 

nacional / mundialização no âmbito dos propósitos neoliberais, que em essência, 

preocupam-se mais em identificar os indivíduos como pertencentes ao sistema 

capitalista globalizado. 

Andrea Coelho Lastória, Pedro Paulo Lima Barbosa, Francislaine Soledade Carniel 

(2019) entendem a Agenda 2030 como um processo de autorregulação do capital e 

de suas forças produtivas, uma vez que aponta problemas como a desigualdade 

social e os problemas ambientais sem identificar a lógica que corrobora com isso: o 

capitalismo. 

Os pesquisadores identificam o ensino por competências adotado pela BNCC como 

impelido por questões mercadológicas, tendo pressões de órgão internacionais, elas 

apontam,  por exemplo, que a ideia de competências da BNCC vai de encontro as 

competências chave advogadas por organizações como a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a União das Nações Unidas 

para a Educação (UNESCO), e o Fundo Monetário Internacional (FMI) (BARBOSA; 

CARNIEL; LASTORIA, 2019, p. 521) 

Barbosa, Carniel e Lastoria, analisam um trecho de um documento sobre a Agenda 

2030 que nos chama a atenção: 

Comprometemo-nos a fornecer a educação inclusiva e equitativa de 
qualidade em todos os níveis – na primeira infância, no primário e nos 
ensinos secundário, superior, técnico e profissional. Todas as pessoas, 
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independentemente do sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com deficiência, 
migrantes, povos indígenas, crianças e jovens, especialmente aqueles em 
situação de vulnerabilidade, devem ter acesso a oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida que os ajudem a adquirir os conhecimentos 
e habilidades necessários para explorar oportunidades e participar 
plenamente da sociedade. Faremos o possível para proporcionar às 
crianças e jovens um ambiente que propicie a plena realização dos seus 
direitos e capacidades, ajudando nossos países a colher dividendos 
demográficos, inclusive por meio de escolas seguras e de comunidades e 
famílias coesas. (ONU, 2015, p. 7 apud BARBOSA; CARNIEL; LASTORIA, 
2019, p.519 grifo nosso) 

 

Os conceitos que estão no documento Transformando nosso mundo: agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável (2015) da ONU, estão presentes na BNCC 

(2018) e estão presentes no Currículo da Cidade (2017). 

Quando analisamos a amplitude destas competências e conceitos na formação dos 

indivíduos concordamos com Barbosa, Carniel e Lastoria que 

Estamos, no nosso entender, diante de uma nova reestruturação social; de 
novos posicionamentos e valores. Não se trata, apenas, de um processo de 
reforma educacional, mas sim de transformação que influi em quem somos, 
como agimos, como pensamos e como lidamos e vivemos em sociedade. 
(BARBOSA; CARNIEL; LASTORIA, 2019, p. 522) 

 

Concordamos com esta proposição, porém acrescentamos que são adaptações 

dentro de uma mesma lógica, uma lógica hegemônica do capitalismo colonial / 

moderno eurocentrado. 

Segundo Catherine Walsh (2019, p. 8-9) esta concepção de “desenvolvimento 

humano integral” defendida à nível internacional, advoga que o desenvolvimento 

individual é o caminho para resolver os problemas sociais, isto junto a uma 

interculturalidade funcional ao sistema neoliberal que busca inserir todos os 

indivíduos em um projeto comum de modernização, globalização e competitividade  

na “nossa cultura ocidental”. 

Sendo assim vemos que o Currículo da Cidade defende princípios de reformas 

educacionais não só nacionais, mas de âmbito internacional. 

 

4.8 Breve consideração sobre a parte comum do Currículo da Cidade 

 

Pudemos observar na análise da parte comum do Currículo da Cidade a 

predominância de conceitos e finalidades vindos da BNCC, e alguns vindos de 
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documentos anteriores, em especial dos Direitos de Aprendizagens (2016) mas sem 

o mesmo destaque. 

Chama a atenção que a descrição mais detalhada sobre a cidade de São Paulo tem 

uma aproximação maior aos conceitos dos Direitos de Aprendizagens do que com 

os do próprio Currículo da Cidade. 

Termos como “Somos país do Sul”, “Existimos na América Latina”  e 

questionamentos sobre a nossa civilização (SÃO PAULO, 2017, p. 24) não são 

retomados e acabam por não se relacionar com os objetivos, as finalidade que são 

exaustivamente repetidas como questões relativas aos “desafios do século XXI”, a 

educação integral, equidade e educação inclusiva, e, por fim, ao invés de questionar 

nossa identidade, como no trecho aqui citado que se refere a cidade de São Paulo, a 

proposta curricular se alinha a uma agenda global homogênea da qual faremos uma 

crítica nas considerações finais. 

Enfrentar desafios do século XXI; Educação integral, equidade e educação inclusiva; 

garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento; Matriz de Saberes; Agenda 

2030. 

Estas são as finalidades que consideramos mais se repetir na parte comum, o que 

podemos considerar as principais. 

Temos também uma concepção de professor que é um aplicador que adapta os 

conteúdos visando uma educação integral, com equidade e inclusiva, para enfrentar 

os desafios do século XXI, isso através da garantia dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento articulados a Matriz de Saberes e a agenda 2030. 

O professor adapta e o aluno recebe, qualquer dialocidade possível se dá através da 

seleção que foi posta, afinal, como preconiza a BNCC, é através da garantia das 

aprendizagens essenciais que se tem garantidos os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Comparando as duas edições do Currículo da Cidade (2017 e 2018) observamos 

poucas alterações, sendo a maioria delas adaptações as publicações posteriores da 

Secretaria Municipal de Educação ou de alterações da 3° versão da BNCC para a 

que foi homologada, como foi o caso da discussão sobre equidade. 

Sendo assim, podemos afirmar que na parte comum não encontramos indícios de 

que da primeira para a segunda edição ocorreram mudanças “(...) a partir das 

contribuições dos profissionais que colocaram o Currículo em ação nas Unidades 



154 

 
 

 

Educacionais” (SÃO PAULO, 2018, p. 7), como consta na carta de apresentação da 

segunda edição. 

Vamos analisar agora como a parte de História dialoga com estas finalidades, com a 

BNCC e os documentos anteriores da rede. 

 

4.9 O Currículo de História 

 

Na análise da prescrição na parte específica de História vamos utilizar praticamente 

o mesmo procedimento de leitura que utilizamos na análise da parte comum do 

documento. 

Vamos caracterizar a proposta falando de seu formato e desenvolvendo o texto da 

seguinte forma48: 

1)  Entendendo a proposta: primeiramente apresentando as finalidades e conceitos 

do Currículo da Cidade;  

2) Coerência: como identificamos um conjunto de objetivos na parte comum, vamos 

investigar se tem coerência com os que se apresentam na parte de História, 

pensando na relação parte comum e parte do componente História; 

2) BNCC: vamos identificar as finalidades e conceitos que vem da BNCC, 

documento que motivou a reforma curricular; 

3) Continuidade:  identificar o que vem como uma continuidade,  mudança ou 

reinterpretação dos documentos da rede, mais especificamente os dois últimos, Os 

Direitos de Aprendizagem (2016) e as Orientações Curriculares (2007); 

5) A cidade de São Paulo: na parte de História vamos analisar como o currículo 

dialoga com a cidade e quais conteúdos se referem a ela; 

6) Comparar as duas edições buscando identificar a validade do discurso 

democrático de que a segunda edição foi feita a “luz da prática em sala de aula” e 

das contribuições dos educadores, além das possíveis tensões, conflitos e 

contradições visíveis neste processo. 

Assim como vamos analisar a coerência entre a parte comum e a parte do 

componente História,  também vamos investigar se dentro do componente de 

 
48 Fazendo as análises não necessariamente nesta ordem, mas abordando estes tópicos. 
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História existe a coerência entre objetivos, conteúdos e métodos, seguindo assim o 

modelo de Bittencourt (1998). 

 

4.10 Estrutura e organização dos documentos 

 

No Currículo da Cidade (2017) a parte dedicada a disciplina de História vai da 

página 62 até a página 99, totalizando 37 páginas, um número menor do que é 

dedicado a parte comum da prescrição, que tem 59 páginas. 

Os Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e autoral (2016) tem um 

documento dedicado exclusivamente a disciplina de História que totaliza 107 

páginas. 

O documento Orientações Curriculares (2007) ocupa da página 30 a 128 com a 

parte de História, porém da p. 82 em diante são apresentadas algumas estratégias e 

atividades, o que no Currículo da Cidade são oferecidas em outro documento, as 

Orientações Didáticas (2018).  

Deste modo as Orientações Curriculares apresentam um conteúdo semelhante  ao 

Currículo da Cidade da página 30 até a  81, totalizando 51 páginas. 

A BNCC (2018) tem 36 páginas dedicadas à História em todo o Ensino 

Fundamental,  da página 397 a 433. 

Temos assim uma aproximação do Currículo da Cidade à BNCC quanto a 

quantidade de páginas dedicadas à disciplina. 

Quanto a estrutura dos documentos temos semelhanças de forma geral: uma 

primeira parte introdutória tratando da concepção da disciplina e de aprendizagem 

de História, uma parte dedicada aos conteúdos e uma última de orientações 

metodológicas dirigidas aos professores, sendo que este último item não se aplica a 

BNCC. 

Basicamente abordam os elementos constituintes da disciplina segundo Bittencourt 

(1998) objetivos, conteúdos e métodos, que é o que vamos comparar observando 

mudanças e permanências, e questões relativas à cidade de São Paulo. 

Por isso vamos dividir esta parte do trabalho da seguinte forma: Concepção da 

disciplina e objetivos; Conteúdos; Métodos. 

Antes disso, faremos algumas observações quanto aos assessores e a construção 

do documento. 
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4.11 Assessores e construção do documento 

 

Como pode ser verificado nos capítulos 2, 3 e 4 deste trabalho, todos estes 

documentos se colocam como resultado de um processo participativo. 

Nas primeiras páginas do Currículo da Cidade (2017 p. 2-3) vemos a apresentação 

da equipe da SME, o que também é apresentado nos dois últimos currículos, nos 

Direitos de Aprendizagens  de 2016 e nas Orientações Curriculares de 2007. 

Os Direitos de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2016, p. 4) apresentam nominalmente 

as equipes das Divisões Pedagógicas (DIPEDs) das Diretorias Regionais de Ensino 

(DREs), que foram responsáveis pelos encontros e debates que proporcionaram a 

escuta da qual teria resultado o documento. 

Tanto as  Orientações Curriculares (SÃO PAULO, 2007, p.5) quanto o Currículo da 

Cidade (SÃO PAULO, 2017, p.3) apresentam nominalmente o grupo de professores 

que participou presencialmente da construção do documento, no caso do primeiro, 

os 14 professores integrantes do “grupo de referência” que trabalhou com a 

assessora do componente curricular na produção do documento, já no documento 

de 2017 os 36 participantes do chamado Grupo de Trabalho. 

As Orientações Curriculares de História (2007), tiveram como assessoras Circe 

Maria Fernandes Bittencourt e Antonia Terra de Calazans Fernandes, sendo que 

ambas participaram da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 

Antonia Terra trabalhou sozinha como assessora no Currículo da Cidade (2017). 

Temos aí uma situação a se destacar: Antonia Terra tem envolvimento com os PCNs 

e com outro documento da rede municipal de ensino de São Paulo que tem 

aproximações com ele, as Orientações Curriculares (2007), e trabalha no Currículo 

da Cidade (2017) que atualiza a prescrição municipal à BNCC. 

O trabalho da mesma assessora pode ter trazido um elemento de continuidade? De 

retomada do projeto anterior, uma vez que entre os dois documentos que ela 

participou foi publicado os Direitos de Aprendizagens (2016)? Algum destes fatores 

pode apresentar um afastamento ou aproximação da BNCC e sua implantação? 

No capítulo 4, que discorre sobre a construção do Currículo da Cidade, identificamos 

que dentre os nomes dos sujeitos que produziram a parte comum não constavam 

pessoas com ligações com as fundações privadas empenhadas na implementação 



157 

 
 

 

da BNCC, porém dentre os leitores críticos identificamos Anna Penido, que tem 

fortes ligações com este contexto nacional. 

No caso de História temos a assessora Antonia Terra49, que além das informações 

aqui já colocadas, não consta em seu Currículo Lattes ligação com fundações 

privadas ou outros sujeitos ligados a implementação da Base. 

Os leitores críticos da parte de História são Conceição Cabrini, Fernando José de 

Almeida e Pedro Maciel Ferreira da Costa. 

Com relação a Pedro Maciel não encontramos informações na Plataforma Lattes ou 

em outras pesquisas na internet. 

Já Conceição Cabrini50 e Fernando José de Almeida51  não apresentam nos seus 

respectivos currículos Lattes envolvimento com as fundações ou com o Movimento 

pela Base. 

No Lattes de Fernando José de Almeida consta que desde 2013, durante a gestão 

Fernando Haddad (PT), ele é Diretor de Avaliação e Currículo e Formação na SME, 

sendo que o mesmo foi Secretário de Educação entre 2001 e 2002, na gestão Marta 

Suplicy (PT). 

Cabe destacar que no Currículo da Cidade (2017, p. 3) ele consta como leitor crítico 

na parte comum e na parte de História. 

Se juntarmos o percurso de Antonia Terra e os leitores críticos a participação dos 

professores nos GTs, que como vimos no capítulo 4, foi o espaço mais efetivo de 

participação dos professores apesar de em número extremamente reduzido,  

podemos olhar para esta parte da prescrição com um olhar diferente a parte comum, 

que foi construída por assessores contratados e técnicos da SME e colocada para a 

consulta da rede após estar pronta. 

Nos Direitos de Aprendizagem (2016) consta que o assessor foi Cristian Fernando 

dos Santos Moura, que não tem uma trajetória no campo do ensino de História, 

sendo que segundo David Cavalcante (2019, p. 52), o processo de construção deste 

currículo se iniciou com a assessoria do professor da USP Marcos Silva.  

 

4.12 Concepção da disciplina e objetivos 

 
49 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/3736464920810436 Último acesso em: 25/11/2022 
50 Disponível em:  http://lattes.cnpq.br/0192481599356813 Último acesso em: 25/11/2022 
51  Disponível em: http://lattes.cnpq.br/0130775836783181 Último acesso em: 25/11/2022 

http://lattes.cnpq.br/3736464920810436
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A parte dedicada à História no Currículo da Cidade (2017) tem como título do 

primeiro texto “Introdução e concepções do componente curricular”, este tema ocupa 

6 páginas e é o trecho que será analisada em toda esta parte dedicada a concepção 

da disciplina e objetivos, vamos citar o primeiro parágrafo que está em destaque no 

documento com a fonte em laranja, o que indica a sua importância: 

O documento curricular reconhece que os conteúdos ensinados em História 
na escola mantêm relações com as finalidades educativas e culturais 
direcionadas para a educação escolar pela sociedade em que está inserida. 
Os autores André Chervel e Marie-Madeleine Compère (1999) discutem que 
uma das preocupações da educação, a partir das últimas décadas do 
século XX, tem sido a de explicitar as finalidades das disciplinas escolares e 
suas contribuições dentro dos currículos. Nessa perspectiva, por exemplo, o 
documento de História dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 
(1997) e das Orientações curriculares e proposição de expectativas de 
aprendizagem para o Ensino Fundamental ciclo II: História, da Secretaria 
Municipal de Educação - SME (2008), já apresentavam históricos das 
diferentes finalidades do ensino ao longo dos currículos brasileiros e, 
também, como naqueles contextos específicos traçavam grandes 
preocupações que poderiam ser orientadoras das escolhas internas ao 
currículo da disciplina. (SÃO PAULO, 2017, p.63, grifo nosso) 

 

Destacamos no texto a menção aos PCNs e as Orientações Curriculares de 2017,52 

como prescrições que apresentam históricos das finalidades do ensino de História 

ao longo dos currículos brasileiros, o que suscita uma questão: os Direitos de 

Aprendizagem (2016, p. 29-46) também apresentam um “Histórico do componente 

curricular no Brasil” que é ignorado neste trecho. 

Uma possibilidade para explicar a ausência dos Direitos de Aprendizagem (2016) 

nesta passagem, seria porque usa pressupostos diferentes da assessora que esteve 

envolvida com os outros documentos, dando menos ênfase as finalidades e se 

propondo a fazer uma história do componente numa perspectiva descolonizadora, 

porém, analisando a prescrição em si, o que fica é um afastamento do projeto 

anterior e uma reaproximação ao projeto de 2007 e aos PCNs de 1990. 

Também observamos neste trecho inicial um alinhamento com o campo da História 

das Disciplinas Escolares com uma citação de Chervel e Compère (1999), e o 

reconhecimento das finalidades educativas inerentes a essa linha de pesquisa, ou 

 
52 No Currículo da Cidade a referência as Orientações Curriculares aparece como de 2008, assim 
como reproduzimos na citação, porém parece ser um erro na digitação, uma vez que o documento 
que consultamos consta como de 2007, e além disso nas referências bibliográficas do Currículo da 
Cidade este documento não está presente, o que outro erro identificado. 
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seja, a concepção de disciplina escolar como descrevemos no início do capítulo 4, 

que basicamente defende que as disciplinas escolares produzem conhecimento e 

tem relação com as finalidades que a sociedade entrega para a escola, se opondo a 

concepção de que as disciplinas escolares fazem uma mera “transposição didática” 

das ciências de referência “simplificando” as mesmas para a sala de aula. 

Esta concepção de disciplina é reforçada pelo excerto abaixo: 

O documento também considera que os conteúdos estudados e os 
trabalhos produzidos em História na escola decorrem de um múltiplo diálogo 
entre a história da disciplina, as práticas e escolhas dos professores, da 
área de conhecimento de referência, das solicitações de estudantes e de 
suas famílias, dos materiais didáticos e das questões históricas 
contemporâneas que solicitam entendimento (....) (SÃO PAULO, 2017, p.63-
64) 

 

A opção por esta concepção demonstra que o documento dialoga com os estudos 

das últimas décadas sobre o ensino de História dos quais a professora Antonia Terra 

participou e produziu, estando também presente nas Orientações Curriculares de 

2008, e nos PCNs  de 1997, que como dissemos, Antonia Terra trabalhou junto a 

Circe Bittencourt, que inclusive é citada em uma nota no final do último trecho que 

transcrevemos53. 

Na sequência do texto estas vinculações se mantêm, uma vez que se encerra com 

uma referência aos PCNs, já encaminhando para definir as finalidades do ensino de 

História: 

(...) além do princípio de que os estudos históricos consolidam vínculos de 
identidade com instituições, grupos sociais, memórias e localidades. 
Reconhece, ainda, a importância de definir objetivos e conteúdos que 
favoreçam uma formação comprometida com a análise, posicionamento e 
participação diante da complexidade da realidade vivida. (SÃO PAULO, 
2017, p. 64) 

 

No final do excerto das páginas 63-64 já se verifica uma finalidade, as “questões 

contemporâneas que solicitam entendimento”, no trecho acima, que é a continuação 

do texto anterior,  surge a consolidação dos vínculos de identidade e uma formação 

comprometida com a análise, posicionamento e complexidade diante da realidade 

vivida. 

Segundo a prescrição que está sendo analisada, a partir destas premissas os 

estudos históricos escolares devem contribuir para: 

 
53 O texto citado é BITTENCOURT, Circe. Capitalismo e cidadania nas atuais propostas curriculares 
de História. IN. BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 
2001. 
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a) identificar problemas enfrentados pela sociedade na atualidade e 
aqueles enfrentados no passado;  
b) investigar quais entendimentos são necessários para dimensionar as 
questões contemporâneas em perspectivas históricas;  
c) conhecer, analisar, questionar e intervir na organização da sociedade 
em que se vive, na perspectiva de sua diversidade. (SÃO PAULO, 2017, p. 
64, grifo do original) 

 

Uma finalidade dos estudos históricos escolares seria então formar sujeitos capazes 

de identificar e chegar a intervir na organização da sociedade, conseguindo 

dimensionar historicamente a investigação e respeitando a diversidade. 

Com Apple (2006, p. 40-41) questionamos já na parte comum do Currículo da 

Cidade (2017) os currículos “orientados a formação”, em que se ensina a 

“investigação social” como um conjunto de “habilidades”, que capacitaria os alunos a 

“investigar por conta própria”, sem questionar o “por que” de certa ordem social e 

quem se beneficia com ela. 

Devemos lembrar que partilhamos nesta  análise de uma concepção de hegemonia 

como verdadeiramente total, o que representaria como se entende a realidade 

(APPLE, 2006; WILLIANS, 2005), dentro desta hegemonia, em nossa análise, 

valores ligados ao capitalismo colonial/moderno eurocentrado   (QUIJANO, 2005; 

2010) fazem parte do sistema central de práticas, significados e valores dominantes 

e efetivos em nossa sociedade (WILLIANS, 2005, p. 217). 

Sendo assim, uma proposta de educação em ciências sociais  que não tensione 

minimamente estes elementos é funcional para a hegemonia nos termos acima. 

Identificamos na parte comum do Curriculo da Cidade (2017) as finalidades que 

mais se sobressaem como: enfrentar desafios do século XXI; Educação integral, 

equidade e educação inclusiva; garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento; finalidades ligadas à Matriz de Saberes e a Agenda 2030. 

Por vezes na análise da parte comum, questionamos a falta de definição quanto aos 

“desafios do século XXI” e a ausência de debate com relação ao sistema capitalista, 

o que apresenta uma posição como se fosse a única realidade possível, que no 

máximo poderia ser “melhorado”, se considerarmos os desafios da Agenda 2030. 

Na parte de História do Currículo da Cidade (2017, p. 64), se defende que para  as 

situações de ensino aprendizagem ocorram, é inerente aos currículos a definição 

dos conteúdos, uma vez que para o ensino de História é importante que a seleção 

de conteúdos estejam “em consonância com problemáticas sociais marcantes em 
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cada momento histórico”, citando Holien Gonçalves Bezerra (2003), e descreve as 

questões atuais como:  

Assim, o diagnóstico das questões atuais orientou o reconhecimento de 
que, a partir do final do século XX, passou a existir uma predominância de 
um modo de viver cotidiano e capitalista que, na perspectiva de uma 
formação histórica, precisa ser estudado, analisado e questionado. 
Considerando que as sociedades são complexas, para melhor entender 
essa predominância é importante também estudar os embates históricos 
com outros modelos de sociedade que se impuseram e resistiram a esse 
modo de vida no presente e no passado, assim como as classes sociais e 
grupos que discordaram, confrontaram e projetaram outras alternativas 
econômicas, políticas, sociais e culturais. (SÃO PAULO, 2017, p. 64, grifo 
nosso) 

 

Identificamos aí uma definição do modo de vida capitalista no século XX que não é 

posto como único, mas passível de crítica, indicando o estudo de sociedades no 

passado e no presente que resistiram a este padrão. 

Neste contexto, voltando a crítica com base em Apple (2006), o Currículo da Cidade 

(2017) se desloca de uma orientação  “para a investigação social” sem questionar o 

“porque”, para questionar o sistema capitalista. 

Esse posicionamento não é identificável na parte comum do documento, assim 

como na BNCC (2018), como analisaremos a frente. 

Esta concepção de disciplina e de diagnóstico dos problemas atuais do Currículo da 

Cidade que acabamos de delinear, também difere dos documentos anteriores da 

rede municipal, podendo se identificar mudanças e permanências. 

As Orientações Curriculares (2007) apresentam muitas aproximações com o 

Currículo da Cidade (2017), dentre elas o mesmo entendimento com relação a 

disciplina escolar, como já identificamos no início desta análise, e de crítica ao 

capitalismo, sendo que após elencar uma série de problemas enfrentados na 

atualidade, elege o conceito de cultura capitalista, que deve ser enfrentado por uma 

formação humanista (SÃO PAULO, 2007, p. 32). 

Apesar de não utilizar os mesmos conceitos, podemos identificar uma semelhança 

entre o documento de 2007 e o de 2017 na identificação de problemas na esfera 

econômica, política, social e cultural em sociedades nomeadamente capitalistas, no 

qual o ensino de História teria a contribuir para identificar e propor intervenções. 

Nos Direitos de Aprendizagem (2016) se tem ênfase na descolonização e indica o 

resgate de histórias silenciadas como uma finalidade do ensino de História. 
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Almejamos a construção de um currículo em que prevaleça a ideia da 
DESCOLONIZAÇÃO, na qual as culturas produzam algo diferente, 
principalmente para o descentramento do sujeito ocidental centrado no 
masculino, branco, heterossexual, burguês, magro, física e mentalmente 
“normal”, não-deficiente, adulto, cristão, urbano, jovem, mediante a inserção 
de novos sujeitos e temas antes silenciados pelas narrativas históricas. 
Estamos diante de conflitos entre distintas experiências históricas, culturais, 
econômicas, políticas e visões de mundo. Nesse processo, a superação da 
perspectiva única de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para a 
escola, os educadores e as educadoras, o currículo e a formação docente. 
(SÃO PAULO, 2016, p.21) 

 

Usando aportes teóricos pós-coloniais, decoloniais / descoloniais e críticos, os 

Direitos de Aprendizagem (2016) tem uma orientação para a “investigação social” 

que não se limita a crítica, mas a superação da sociedade capitalista e da cultura 

eurocentrada. 

Como foi apontado na introdução deste documento, como fim decorrente de 
um currículo descolonizador, integrador e emancipatório, nos debruçamos 
na superação de uma sociedade desumana e desumanizadora, por meio da 
valorização de outros caminhos possíveis, cuja finalidade, primeira e última, 
seja a construção de uma Educação e Sociedade para além do Capital. 
(SÃO PAULO, 2016a, p.70) 

 

Como vai se desenhando, o Currículo da Cidade (2017), se aproxima das 

Orientações Curriculares (2007) e mais se distancia dos Direitos de Aprendizagem 

(2016) do que se aproxima. 

Voltando ao Currículo da Cidade (2017, p.64), após o trecho já analisado em que o 

documento faz uma breve descrição das problemáticas marcantes que devem ser 

consideradas na seleção de conteúdos, o texto vai defender e explicitar os conceitos 

e seus desdobramento em categoria de análise que possibilitam um entendimento e 

reflexões históricas. 

A proposta curricular explica o que são conceitos, noções e categorias, para então 

trazer um breve debate sobre os conceitos que são intrínsecos ao conhecimento 

histórico, como fonte histórica, fato histórico, sujeito histórico, tempo histórico e o 

próprio conceito de história. (SÃO PAULO, 2017, p.65) 

Ao longo deste debate faz citações a Bezerra (2003), Prost (2008), Dias (1983), 

Braudel (1986) e Le Goff (1990), faz também uma breve discussão sobre cultura, 

trazendo para o debate Candau (2012) e uma definição de interculturalidade e de 

culturas híbridas (SÃO PAULO, 2017, p.65), finalizando esta exposição defendendo 

a interdisciplinaridade. 
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Entendendo que as disciplinas escolares articulam as finalidades que lhe são 

entregues a conteúdos de instrução (CHERVEL, 1990), o Currículo da Cidade 

(2017) apresenta demandas do “modo de vida capitalista” que podem ser 

identificadas, investigadas, conhecidas, analisadas, questionadas até se chegar à 

intervenção, para isso fazendo uso do saber histórico escolar e seus conceitos, 

noções e categorias de análise, sendo essas algumas das suas “missões”. 

Em comparação aos Direitos de Aprendizagem (2016) podemos observar um 

esvaziamento de discussões sobre identidade, sobre a cultura eurocentrada, sobre a 

descolonização. 

Se considerarmos o pensamento hegemônico no Brasil como ligado aos elementos 

da colonialidade do poder (QUIJANO), o documento de 2016 trazia maiores 

tensionamentos se comparado ao Currículo da Cidade (2017). 

Ainda comparando as duas propostas, nos Direitos de Aprendizagem (2016) a 

cidade de São Paulo aparece como um local diverso que tem muitas histórias que 

devem ser investigadas, em um processo de autoria de professores e alunos que 

acaba por dialogar com a descolonização do currículo. 

Como desdobramento dessa perspectiva, as histórias locais mais do que 
citadas, devem ser trabalhadas com criticidade, de forma articulada, visto 
que o que chamamos de "histórias globais" são na verdade constituídas por 
experiências locais. Ocorre que, dentro de uma perspectiva hegemônica 
apenas algumas experiências são eleitas para terem evidência, isso nos 
ajuda a compreender um princípio importante da descolonização do 
currículo, que implica em não mudar a centralidade dos estudos negando, 
por exemplo, importância das culturas ocidentais, mas de ampliar a própria 
concepção do que chamamos de humanidade e consequentemente, os 
conhecimentos produzidos pela humanidade. Evidenciando, dessa forma, 
vozes, culturas e experiências que foram subalternizadas e silenciadas no 
ensino e aprendizagem de História. (SÃO PAULO, 2016, p. 14) 

 

O Currículo da Cidade (2017)  não dá essa ênfase a história local e a busca por 

histórias silenciadas, mas caracteriza a cidade de São Paulo da seguinte forma: 

Assim, é importante identificar como o ensino de História pode contribuir 
para a formação de crianças, jovens e adultos que moram na Cidade de 
São Paulo e que pertencem a uma sociedade complexa com sua 
diversidade cultural e histórica e imersa em um contexto histórico nacional e 
mundial, com demandas que valorizam a interatividade e equidade entre os 
povos, as culturas, os gêneros, as etnias e os variados grupos sociais, 
envolvendo abertura para debates, intercâmbios e assimetria de poder. 
(SÃO PAULO, 2017, p. 62-63) 
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Como analisamos na parte comum do Currículo da Cidade (2017) a única parte que 

descreve a cidade de São Paulo faz referências a conceitos caros aos Direitos de 

Aprendizagem, o que não ocorre na parte de História. 

O Currículo da Cidade (2017) apresenta muitas aproximações com as Orientações 

Curriculares (2007), que por sua vez tem aproximações com os PCNs (1997), mas 

diferente da parte comum da prescrição de 2017, a parte de História tem pouco 

diálogo na concepção da disciplina de História com a BNCC (2018), apesar de que 

nos conteúdos as aproximações são maiores. 

Ao longo de todo o trecho analisado até aqui, que versa sobre a concepção da 

disciplina e suas finalidades, passando até pela justificativa para a seleção dos 

conteúdos não é feita nenhuma citação a BNCC (2018), nem diretamente as ideias 

centrais do texto introdutório do documento federal. 

A BNCC (2018) na sua parte dedicada História no Ensino Fundamental apresenta o 

componente com um texto introdutório de 6 páginas, sem subdivisões e que finaliza 

com 7 Competências específicas de História para o Ensino Fundamental. 

Para fins de esclarecimento, a BNCC (2018) apresenta 10 competências gerais para 

toda a Educação Básica, e no Ensino Fundamental, que vai do 1° ao 9°ano, oferece 

competências específicas para cada área de conhecimento, nos interessa neste 

trabalho as competências específicas de Ciências Humanas e principalmente as 

competências específicas de História. 

A BNCC define as competências da seguinte forma: 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas 
devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio 
da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a 
constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, 
sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o 
fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais 
definidas na BNCC. (BRASIL, 2018, p. 13) 

 

Em suma, as competências tem um caráter prático, ligado principalmente ao que os 

alunos devem “saber fazer” após o processo educacional. 

Como vimos na análise da parte comum do Currículo da Cidade (2017), a Matriz de 

Saberes “absorve” as competências gerais da BNCC sem citá-las, vamos verificar se 

o mesmo ocorre com relação as competências específicas de História. 
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O texto introdutório da parte de História traz poucas citações, apenas um texto de 

Ulpiano Menezes (1998) e de Hanna Arendt (1993), sem citar qualquer trabalho 

específico do campo do ensino de História. 

A introdução começa com reflexões com relação a História e o trabalho do 

historiador, caracterizando o conhecimento histórico como um conhecimento do 

presente uma vez que é produzido por sujeitos no presente (BRASIL, 2018, p.397). 

Defende que o passado que deve impulsionar a dinâmica de ensino-aprendizagem 

no Ensino Fundamental é o que dialoga com o tempo presente, propõe que o “fazer 

história”, no sentido de produzir conhecimento a partir das fontes, é marcado pela 

constituição do sujeito, que toma conhecimento do “Outro” e depois do “Nós” 

(BRASIL, 2018, p.397 – 398). 

O ponto central na proposta da BNCC (BRASIL, 2018, p. 398) para o ensino de 

História no Ensino Fundamental é uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos 

propostos, defendendo processos de identificação, comparação, contextualização, 

interpretação e análise de objetos. 

Coloca como objetivos da disciplina que se desenvolva autonomia de pensamento, 

se acesse as bases epistemológica da História e que “Ao promover a diversidade de 

análises e proposições, espera-se que os alunos construam as próprias 

interpretações, de forma fundamentada e rigorosa.” (BRASIL, 2018, p. 401) 

O documento espera que o conhecimento histórico seja tratado como uma forma de 

pensar, uma ferramenta a serviço do discernimento sobre as experiências humanas 

e sociedades. 

Se identificamos um certo esvaziamento de algumas discussões sobre identidade, 

sobre a cultura eurocentrada, sobre a descolonização, comparando os Direitos de 

Aprendizagem (2016) ao Currículo da Cidade (2017), quando comparamos a BNCC 

(2018) o esvaziamento é ainda maior. 

O que a BNCC propõe é que se tenha uma postura de pesquisa diante dos 

conteúdos propostos, sem fazer discussões sobre a seleção destes conteúdos, 

apenas os tomando como os conhecimentos válidos. 

Retomando mais uma vez a crítica de Apple (2006) referente aos currículos 

orientados a investigação como conjunto de “habilidades”, que capacitaria os alunos 

a “investigar por conta própria”, sem questionar o “por que” de certa ordem social, é 
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como podemos interpretar a proposta da BNCC (2018), que além disso delimita um 

conjunto de objetos de conhecimento a serem alvo da investigação. 

Primeiramente observamos que o Currículo da Cidade (2017) não adota a “atitude 

historiadora” que se propões na BNCC (2018), optando por se embasar em 

contribuições do campo do ensino de História, que diga-se de passagem não são 

abordadas na BNCC. 

O Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2020, p. 67-68) também não adere a lógica 

das 7 competências específicas, e apresenta uma lista  propondo que as situações 

de ensino-aprendizagem devem possibilitar que os estudantes54: 

• adquiram uma formação integral; 

• aprendam a agir pessoal e coletivamente;  

• percebam-se como sujeitos históricos; 

• identifiquem, analisem e reflitam sobre os fatos históricos;  

• compreendam e analisem diferentes referências temporais; 

• distingam e analisem; 

• identifiquem e compreendam as atuações de protagonismo histórico; 

• reconheçam a interculturalidade nas práticas sociais; 

• reconheçam e analisem as culturas híbridas; 

• estabeleçam relações entre diversas áreas de conhecimento; 

• apropriem-se da leitura e da escrita; 

• saibam lidar criticamente com a informação histórica disponível. 

Esta lista de objetivos, de finalidades, para esta proposta de História, não é 

numerada e não emula simplesmente o discurso das competências específicas da 

BNCC, como é feito na Matriz de Saberes na parte comum do Currículo da Cidade. 

Em dois itens se dialoga com duas das sete competências específicas de História da 

BNCC, porém é feita a devida citação e os textos são bem diferentes. 

Na BNCC: 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-
se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2018, p. 402) 
 

No Currículo da Cidade: 

 
54 No Currículo da Cidade todos estes itens tem uma explicação de um parágrafo, colocamos nesta 
lista apenas as palavras que estão em destaque na proposta curricular, que é o início do parágrafo e 
que de certa forma respresenta sua ideia central. 
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• aprendam a agir pessoal e coletivamente com criticidade, autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade e determinação, tomando decisões com base 
nos conhecimentos construídos por eles na escola segundo princípios 
éticos e democráticos (BRASIL, 2017); (SÃO PAULO, 2017, p. 67, grifo do 
original) 

 

 

Na BNCC: 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus 
significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. (BRASIL, 2018, 
p. 402) 

 

No Currículo da Cidade: 

• saibam lidar criticamente com a informação histórica disponível, 
atuando com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas 
digitais (BRASIL, 2017). (SÃO PAULO, 2017, 68, grifo do original) 

 

Estas são as duas únicas citações retiradas da terceira versão da BNCC (2017) que 

estão presentes no texto que se dedica a concepção da disciplina. 

Quando se aborda a formação integral, a prescrição curricular faz a opção por citar 

Antoni Zabala (1996), ao invés de citar o conceito da BNCC ou mesmo a própria 

Matriz de Saberes. 

Os outros pontos, de forma geral, reafirmam o que já havia sido explicitado na parte 

referente a concepção da disciplina. 

Esta recusa a aderir ao formato, conteúdo e conceitos centrais da BNCC (2018) na 

parte de História do Currículo da Cidade (2017) são indícios das tensões e conflitos 

da implantação da Base Nacional que se expressam na prescrição municipal, 

questão que retomaremos conforme a análise se desenvolver. 

O professor é retratado de forma explícita no último parágrafo do trecho que 

estamos analisando do Currículo da Cidade, sendo essa uma concepção 

semelhante a identificada na parte comum da proposta, concebendo o docente 

como o principal mediador do processo de ensino e de aprendizagem, o “construtor 

das diferentes didáticas desenvolvidas na sala de aula”, porém chama à atenção a 

primeira frase deste parágrafo, em que se vincula a qualidade da educação a 

valorização do trabalho docente, o que possivelmente tem influência da participação 

dos professores no GT,  o trecho é o seguinte “É importante ressaltar o compromisso 
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das políticas públicas com a qualidade da educação, que inclui fundamentalmente a 

valorização docente.” (SÃO PAULO, 2017, p. 68). 

Antes de seguirmos para a análise dos conteúdos, é importante destacar dois 

dados. 

Um dado é uma pequena seção, de menos de meia página que tem o título “Direitos 

de Aprendizagem de História”, que se resume a: 

 

O ensino de História na Educação Básica tem por finalidade possibilitar ao 
estudante reconhecer-se sujeito histórico, adquirir consciência de si e 
preparar-se para o exercício da cidadania tal como é estabelecido na Lei nº 
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à qual foram 
incorporadas alterações com a aprovação da Lei nº 10.639, de 2003, que 
incluiu no currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade da temática 
História e Cultura Afro-brasileira e da Lei nº 11.645, de 2008, que tornou 
obrigatório no Ensino Fundamental e Médio, nas escolas brasileiras 
públicas e particulares, o estudo da História e Cultura Afrobrasileira e 
Indígena. 
Para o ensino de História, há que se considerar os princípios da liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar saberes com pluralismo de ideias 
e concepções pedagógicas, garantindo o respeito à liberdade, o apreço à 
tolerância, bem como a valorização da experiência extraescolar, das 
práticas sociais, da diversidade étnico-racial e da qualidade social da 
educação. (SÃO PAULO, 2017, p. 68) 

 

Sem citar o documento anterior, os Direitos de Aprendizagem (2016),  que tinha no 

seu título e conteúdo este conceito, o Currículo de Cidade (2017) na sua parte de 

História quase ressignifica o conceito de direito de aprendizagem, o ligando a 

legislação vigente, como a LDB (1996) e as leis 10.639/03 e a 11.545/08. 

O segundo ponto que iremos destacar, é que conceitos centrais da parte comum 

Currículo da Cidade (2017) não são retomados, se quer citados, nesta parte 

analisada. 

Educação integral, equidade e educação inclusiva,  garantia dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, a Matriz de Saberes e a Agenda 2030 são 

ignoradas, e timidamente citadas em outros trechos, o que demonstra uma falta de 

coerência entre a parte comum e a parte do componente curricular História. 

No capítulo 4, que trata  da construção do currículo, registramos que ambas as 

partes da prescrição foram feitas de forma concomitante, com a parte comum sendo 

feita pelos assessores e equipe técnica da SME e a parte dedicada ao componente 

curricular pelos professores do GT junto ao assessor contratado, podendo ser este 
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um dos motivos para esta falta de diálogo das duas partes que, como vimos, foi 

eivado de conflitos. 

 

4.13 Organização dos conteúdos 

 

Primeiramente vamos descrever como os conteúdos são organizados no Currículo 

da Cidade (2017), para então podermos fazer as devidas análises e comparações. 

O Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de São Paulo é separado em 

ciclos desde 1992, sendo atualmente de 9 anos e dividido em Ciclo de Alfabetização 

(1º, 2º e 3º), Ciclo Interdisciplinar (4º, 5º e 6º) e Ciclo Autoral (7º, 8º e 9º), como 

explica o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p.40-p.43). 

O Currículo da Cidade (2017) preservou a alteração dos ciclos feita na gestão 

anterior, mantendo inclusive a proposta dos Trabalhos Colaborativos de Autoria 

(TCA) no ciclo autoral, que envolve a investigação e Intervenção social, o que 

podemos considerar uma continuidade do Projeto de Reorientação Curricular da 

gestão Fernando Haddad (2013-2016). 

Neste contexto, em História, cada Ciclo (Alfabetização, Interdisciplinar e Autoral) tem 

um eixo estruturante, que se desdobra em cada ano de cada ciclo em uma questão 

problematizadora, considerando assim os estudos históricos como investigação 

coletiva, o que se concretiza em conteúdos (Objetos de Conhecimento) e objetivos 

(Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento) que são considerados importantes 

para a formação dos alunos (SÃO PAULO, 2017, p.71).  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pactuados na agenda 2030 pelos 

países membros das Nações Unidas foram incorporados como temas inspiradores 

(SÃO PAULO, 2017, p.72). 

Para cada ano de cada ciclo se tem um quadro sistematizado com 4 colunas que se 

referem a: Eixos, Objetos de Conhecimento, Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p. 76 

 

Como afirmamos na parte anterior, em que tratamos da “Concepção da disciplina e 

finalidades”, alguns conceitos centrais da parte comum são ignorados na parte de 

História que trata da disciplina e das finalidades. 

Na parte da prescrição intitulado “Ensinar e aprender História no Ensino 

Fundamental”, é feita uma  breve explicação sobre os objetivos de cada ciclo, da 

organização dos conteúdos e se retoma o tema da Agenda 2030 e das ODSs, pois 
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como se pode identificar na página reproduzida acima, para a maioria dos Objetivos 

de Aprendizagem e Desenvolvimento se tem na última coluna uma ODS com a qual 

ele se relaciona. 

Em apenas um único parágrafo da parte de História do Currículo da Cidade (2017) 

se  faz referência aos três conceitos norteadores da parte comum. 

As abordagens desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
constituem-se em dispositivos para uma educação mais inclusiva, equitativa 
e de qualidade. 
Formas de integrar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com 
os ODS na prática escolar serão detalhadas no documento de orientações 
didáticas dos diferentes componentes curriculares. (SÃO PAULO, 2017, 
grifo nosso) 

 

Como também pode ser verificado na página reproduzida, cada Objetivo de 

Aprendizagem e Desenvolvimento tem um código alfanumérico que o antecede, o 

Currículo da Cidade explica o seu significado da forma que reproduzimos abaixo. 

 

 

Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p. 59 

 

Este código alfanumérico é influência da BNCC (2018), se assemelhando até 

mesmo em como é apresentado, como podemos observar comparando a imagem 

acima com a reprodução no documento federal que está embaixo. 
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Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. p.59 

Ambos os documentos afirmam que estes códigos estão relacionados a 

organização, que inclusive os dois últimos números sequenciais não representam 

uma hierarquia ou ordem dos conteúdos. 

Porém sabemos que estes códigos são parte de projetos curriculares voltados para 

a avaliação em larga escala, responsabilização dos professores e controle real sobre 

o currículo ativo, mesmo quando tem discursos progressistas. 

A BNCC resulta como um documento prescritivo focado na avaliação de 
resultados de aprendizagem. Ele representa o triunfo de um modelo de 
currículo focado na responsabilização, na meritocracia e metas de 
aprendizagem. Assim, ainda que adote um discurso pedagógico 
pretensamente progressista, seu escopo é aumentar o controle do Estado 
sobre o currículo real/efetivo/ativo da sala de aula. Por isso, mesmo que 
conte com textos discursivos sobre os fundamentos do ensino, seu 
componente central é a seleção e a organização de conteúdos estruturados 
em objetivos codificados, que servirão para elaborar questões padronizadas 
para Bancos de Testes/Questões, a serem utilizados em testes em massa, 
para aferir metas de aprendizagem pré-fixadas (daí a necessidade dos 
códigos alfanuméricos, também presentes nos livros do PNLD). (FERREIRA 
ET AL, 2021, p. 20)   
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As aproximações à BNCC (2018) não ficam apenas nos códigos alfanuméricos, por 

isso vamos nos ater a organização nos conteúdos neste documento nacional. 

A BNCC divide a Educação Básica em Educação Infantil (atendimento de 0 a 6 

anos), Ensino Fundamental (1° ao 9° ano) e Ensino Médio (1º ao 3° ano). 

O Ensino Fundamental, que é a parte que nos interessa por ser a etapa que o 

Currículo da Cidade (2017) cobre, é dividido em anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos 

finais (6° ao 9°). 

Na BNCC (BRASIL, 2018, p. 29) o conhecimento escolar é organizado em colunas 

para cada ano, em que unidades temáticas definem um arranjo de objetos de 

conhecimento e de habilidades. 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. p. 409 - 
409 

Podemos identificar novamente a semelhança inclusive na forma de apresentar os 

conteúdos quando comparamos a BNCC (2018) ao Currículo da Cidade (2017), 

apesar de o documento municipal apresentar algumas diferenças, como optar por 

“eixos” ao invés de “unidades temáticas”, organizar os “objetos de conhecimento” 

sem divisão, e usar o termo “Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento’’ ao 

invés de “habilidades”. 
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O Currículo da Cidade (2017, p. 46-47) na parte comum a todos os documentos 

curriculares, justifica a opção por “Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento” 

fazendo uma citação dos Direitos de Aprendizagem (2016) que versa sobre a busca 

pela Educação Integral. 

Podemos interpretar esta escolha como uma forma de imprimir uma certa 

“identidade da rede”, mesmo com os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

cumprirem a mesma função que as habilidades da BNCC (2018), inclusive tendo 

códigos alfanuméricos. 

Considerando estas aproximações que acabamos de identificar, e o fato de o 

Currículo da Cidade (2018) ser uma atualização a BNCC (2018), vamos compará-los 

observando o quanto o documento municipal adere a Base Nacional, e qual o 

espaço e abordagem que foi reservado para a história da cidade de São Paulo na 

prescrição. 

Antes de avançarmos, é importante registrar que as duas últimas prescrições 

municipais se organizam de formas diferentes as que acabamos de analisar. 

O Direitos de Aprendizagem (2016) se coloca, segundo o próprio documento, em 

uma postura mais propositiva do que prescritiva, por isso não apresenta listas de 

conteúdos ou algo parecido, mas eixos temáticos. 

São cinco eixos, que segundo o documento podem ser trabalhados de acordo com 

os projetos escolhidos pelas escolas respeitando os princípios apresentados no 

documento, os eixos são: 

 5.1: sujeito histórico e grupos sociais;  

5.2: identidades e alteridade;  

5.3: relações de poder: estruturas econômicas, sociais e políticas;  

5.4: processo histórico, documentos, temporalidades e conceitos;  

5.5: produção de conhecimento histórico e intervenção social (autoria, autonomia, 

criação, produção, proposição, intervenção, transformação social) (SÂO PAULO, 

2016a, p.76 - p.80). 

A exposição dos eixos termina com o seguinte parágrafo: 

Concebido dessa maneira, o conhecimento histórico torna-se instrumento 
de investigação da realidade, não apenas constatação dela. Logo, passa a 
ser um meio para resolução de problemas e transformação social, não um 
fim em si mesmo. Assim, possibilitando o acesso de todas as pessoas ao 
conhecimento histórico disponível e à avaliação crítica do mundo onde 
vivem. (SÃO PAULO, 2016a, p.80). 
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Já as Orientações Didáticas (2007), apresentam uma outra forma de organizar os 

conteúdos, através de eixos temáticos e expectativas de aprendizagem. 

Tanto Cavalcante (2019) quanto Teodoro (2020), identificam nas Orientações 

Curriculares uma adaptação dos PCNs (1997) 

Vejamos um exemplo dos eixos temáticos e temas propostos para o 1° ano do Ciclo 

II, o equivalente ao 6° ano do momento atual. 

°  

Fonte: São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Orientações 
curriculares e proposições de de expectativas de aprendizagem para o ensino fundamental: 
Ciclo II - História.  São Paulo: SME/COPED,2007. p. 43 
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p. 43) 

 É possível estabelecer relações entre a forma e o conteúdo das Orientações 

Curriculares (2007) com o Currículo da Cidade (2017), como a presença do “eixo 

temático”, que no Currículo da Cidade de História são “eixos problematizadores”, e 

se compararmos as “sugestões de temas” de 2007 aos “objetos de conhecimento” 

de 2017. 

 

Fonte: São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Orientações 
curriculares e proposições de de expectativas de aprendizagem para o ensino fundamental: 
Ciclo II - História.  São Paulo: SME/COPED,2007. p. 52 



177 

 
 

 

As “expectativas de aprendizagem” podem ser comparadas aos “objetivos de 

aprendizagem e conhecimento”, inclusive apresentando um código para cada 

expectativa. 

Segundo Juliana Teodoro: 

O documento confirma ser o que se propõe, um orientador de como ensinar, 
esmiuçando o como agir e, nesse caso, apesar de citar por várias vezes o 
protagonismo do professor, sempre o direciona a como fazer sistematizando 
as ações, procedimentos e temas em diversas tabelas. (TEODORO, 2020, 
p. 67) 

 

Como já foi apresentado, devido as similaridades e o contexto de produção vamos 

comparar principalmente a BNCC (2018) ao Currículo da Cidade (2017), sem deixar 

de acessar estes documentos da rede no caso de identificar aproximações. 

 

4.14 Análise dos Conteúdos 

 

O Currículo da Cidade (2017)  apresenta um texto introdutório para cada Ciclo de 

Aprendizagem e colunas para cada ano com os Eixos, Objetos de Conhecimento, 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

A BNCC (2018) apresenta um texto para os anos iniciais (1º ao 5º ano) e um para os 

anos finais (6° ao 9° ano), para depois apresentar as colunas com Unidades 

Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades de cada ano. 

Como nosso objetivo nesta seção é identificar como a BNCC se faz presente no 

Currículo da Cidade e qual cidade consegue se fazer presente na prescrição vamos 

seguir a análise seguindo o esquema: 

1) A aproximação ou distanciamento nos objetivos dos textos introdutórios de cada 

ciclo; 

2)As aproximações e distanciamentos entre Eixos (Currículo da Cidade) e Unidades 

Temáticas (BNCC); entre os Objetos de Conhecimento de cada prescrição; entre os 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (Currículo da Cidade) e as 

Habilidades (BNCC); 

3) Qual o espaço que a cidade de São Paulo e sua história tem na prescrição. 

 

4.15 Ciclo de Alfabetização 
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Segundo o texto introdutório do Currículo da Cidade no Ciclo de Alfabetização (SÃO 

PAULO, 2017, p. 74 - 75), as crianças estão imersas em um universo lúdico e de 

descobertas, sendo assim, a proposta toma os brinquedos, os jogos e brincadeiras e 

os espaços de lazer na cidade de São Paulo como objetos de estudo. 

Na BNCC o Ensino Fundamental é dividido em  Anos Iniciais (1° ao 5°) e Anos 

Finais (6° ao 9°), sendo assim, o texto introdutório dos Anos Iniciais tem paralelo 

com a prescrição do Currículo da Cidade quando se trata do Ciclo de Alfabetização 

(1°ao 3° ano)  e dois anos do Ciclo Interdisciplinar (4° e 5°). 

O texto introdutório dos Anos Iniciais é curto e objetivo, expondo  que nas grandes 

temáticas do Ensino Fundamental, com habilidades de diferentes graus de 

complexidade, o objetivo primordial é o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do 

“Nós”. 

Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca, de 
início, é o conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal, 
da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por meio da 
relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível separar o “Eu” do 
“Outro”. Esse é o ponto de partida.  (BRASIL, 2018, p. 404) 

 

A lógica apresentada no Currículo da Cidade dialoga com o que está prescrito na 

BNCC, porém insere como pontos de partida o brinquedo, o brincar e os espaços de 

brincar na cidade, ampliando a escala, como está na prescrição federal. 

No Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º ano) do Currículo da Cidade, temos o “Eixo 

Problematizador: a Criança, a Cultura e a História em Diferentes Contextos Lúdicos”, 

que se desdobra em: 

1º ano - A história dos brinquedos: quais são as relações entre os nossos 
brinquedos e os de outros povos e de outros tempos?  
2º ano - A história dos jogos e brincadeiras: quais são as relações entre 
nossas brincadeiras e as de outras culturas e épocas?  
3º ano - Os espaços lúdicos na Cidade de São Paulo: quais são os espaços 
de lazer e brincadeiras na Cidade de São Paulo e como as crianças 
interagem com esses espaços hoje e interagiam em outros momentos 
históricos? O que propor onde não há espaços lúdicos? Em que se pode 
melhorar os espaços públicos de convívio? (SÃO PAULO, 2017, p.74). 

 

Vamos começar analisando o quadro do 1° ano do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2017, p.76), o eixo do primeiro ano é “A história dos brinquedos: quais são 

as relações entre os nossos brinquedos e os de outros povos e de outros tempos?”, 

lembrando que o eixo se desdobra em Objetos de Conhecimento, que são temas, 
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conteúdos a serem estudados, que se desdobram em Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento, que tem a função de habilidades. 

Para o 1º ano, no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 76) são 7 Objetos de 

Conhecimento e 14 Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. 

Na BNCC (BRASIL, 2018,  p. 406) são apresentadas 2 unidades temáticas, 6 

Objetos de Conhecimento e 8 habilidades. 

Em uma primeira impressão não seria de se admirar um número maior de Objetivos 

de Aprendizagem no Currículo da Cidade, uma vez que cabe as redes trazer suas 

características regionais. 

Porém, o que chama a atenção é que apenas duas habilidades da BNCC têm seus 

correspondentes diretos no Currículo da Cidade no quadro do 1° ano. 

 

BNCC (BRASIL, 2018, p. 407) Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, 
p. 76) 

(EF01HI02) Identificar a relação 

entre as suas histórias e as 
histórias de sua família e de sua 
comunidade. 

(EF01H06) Identificar características de 
brinquedos no contexto familiar ou em 
outros contextos, valorizando a 
diversidade. 

(EF01HI05) Identificar 

semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras atuais e de 
outras épocas e lugares. 

(EF01H01) Compreender o brinquedo e o 
brincar em suas variações de significado 
no tempo e no espaço. 
 

 

Mesmo que tenham aproximações, os textos não são iguais, sofrendo alterações no 

documento  municipal para se adequar ao objeto de estudo, que é o brinquedo. 

É até possível fazer relações entre algumas Habilidades (BNCC) e outros Objetivos 

de Aprendizagem e Desenvolvimento (Currículo da Cidade), porém adentrando em 

um campo de aproximações muito esmiuçadas que não nos interessa. 

O que queremos verificar é qual a relação do Currículo da Cidade com a BNCC, 

assim como com os outros dois últimos documentos da rede municipal, por isso, 

entendemos que destacar as Habilidades e Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento que tem uma relação direta, ou muito próxima em seu sentido, 

atende a nossos objetivos, sendo que esta lógica também se aplica aos Objetos de 

Conhecimento e aos Eixos. 

Para melhor compreender como vamos desenvolver a análise vamos observar uma 

parte das colunas referentes ao primeiro ano no Currículo da Cidade. 
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Fonte: SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da 
Cidade: Ensino Fundamental: História.  São Paulo: SME/COPED,2017. p. 76 

 

Na primeira coluna temos o Eixo, na segunda coluna os Objetos de Conhecimento. 

É importante observar que é apresentado um Objeto de Conhecimento, neste caso 

“Os Brinquedos dos estudantes, dos colegas, das diferentes gerações, das 

comunidades, das famílias, de outras culturas e de outras épocas” (SÃO PAULO, 

2017, p. 76) 

Abaixo dele tem uma frase, “Objetos de conhecimento para que estudem:”, onde são 

colocados tópicos com conceitos, períodos ou temas relativos ao Objeto de 

Conhecimento que foi apresentado. 

Depois vem uma outra frase “E desenvolvam:” onde aparecem noções e valores, no 

caso do 1º ano, destacando que esta parte só está presente nos três anos do Ciclo 

de Alfabetização. 

Analisando estes dois últimos itens, identificamos uma forma do documento ir 

decompondo ou enriquecendo o Objeto de Conhecimento. 



181 

 
 

 

Vamos observar agora uma parte das colunas da BNCC para o 1° ano. 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. p. 406. 

 

No lugar do Eixo do Currículo da Cidade, temos Unidades Temáticas que se 

desdobram em Objetos de Conhecimento, que por sua vez se ligam a Habilidades, 

que não aparecem nesta imagem. 

Retomando o que já foi explicitado no início desta seção, vamos analisar  as 

aproximações e distanciamentos entre Eixos (Currículo da Cidade) e Unidades 

Temáticas (BNCC); entre os Objetos de Conhecimento de cada prescrição; entre os 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (Currículo da Cidade) e as 

Habilidades (BNCC). 

Fazendo esta análise podemos perceber aproximações do Eixo e do Objeto de 

Conhecimento  do Currículo da Cidade, as Unidades temáticas e Objetos de 

Conhecimento da BNCC (2018) para o 1º ano. 

As unidades Temáticas “Mundo pessoal: meu lugar no mundo” e “Mundo pessoal: 

eu, meu grupo social e meu tempo” da BNCC podem dialogar com a proposição do 

Currículo da Cidade sobre os brinquedos individuais, dos outros e de outros tempos 

e espaços.  
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A questão é que o Currículo da Cidade vai colocar o brinquedo como um objeto de 

estudo para desenvolver alguns elementos que estão presentes na BNCC. 

Existem diálogos e aproximações, porém, muitos distanciamentos entre estas 

prescrições para o 1° ano. 

No quadro do primeiro ano se destacam como distanciamentos da BNCC os 

seguintes Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

(EF01H05) Criar diferentes critérios de classificação dos brinquedos para 

desconstruir representações fixas do que é de meninas e de meninos. 

(EF01H09) Conhecer e valorizar brinquedos indígenas, considerando a diversidade 

dessas populações. 

(EF01H10) Conhecer e valorizar brinquedos de origem africana, considerando a 

diversidade dos povos desse continente. 

(EF01H11) Pesquisar e explorar brinquedos de imigrantes na comunidade escolar. 

Estes Objetivos de Aprendizagem se destacam por abordar questões étnico-raciais, 

de gênero e de imigração, destacando que em especial o último item chama a um 

olhar para cidade de São Paulo. 

No quadro do 2º ano do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 77) que tem 

como objeto de estudo e pesquisa o brincar, não há nenhuma habilidade que 

corresponda diretamente a um Objetivo de Aprendizagem e Desenvolvimento que 

venha da BNCC (BRASIL, 2018, p. 406-407), podendo se fazer relações  entre os  

Objetos de Conhecimento que envolvem a noção de “Eu” e o “Outro”, de tempo 

como medida, entre outros, porém, qualquer relação se dá envolvendo as 

brincadeiras, que é o objeto de estudo do 2° ano no Currículo da Cidade (2017) . 

Novamente se destacam 4 habilidades no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, 

p. 77) que se direcionam a jogos e brincadeiras indígenas, de matriz africana e afro-

brasileira, de imigrantes e que envolvem a diferenciação entre meninos e meninas. 

No quadro do 3° ano do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 78-79) o objeto 

de estudo são os espaços lúdicos, ou espaços de brincar. 

O eixo do Currículo da Cidade (2017) é a pergunta:  

“Os espaços lúdicos na Cidade de São Paulo: quais são os espaços de 
lazer e brincadeiras na Cidade de São Paulo e como as crianças interagem 
com esses espaços hoje e interagiam em outros momentos históricos? O 
que propor onde não há espaços lúdicos? Em que se pode melhorar os 
espaços públicos de convívio?” (SÃO PAULO, 2017, p. 78) 
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As unidades temáticas da BNCC (2018)  para o mesmo ano são: “As pessoas e os 

grupos que compõem a cidade e o município”, “O lugar em que vive”, “A noção de 

espaço público e privado” 

Olhando para os eixos parece que veremos um diálogo entre as prescrições para o 

3° ano, porém quando desdobramos os eixos para os objetos de conhecimento e 

habilidades eles mais se distanciam do que se aproximam. 

Enquanto o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 78) desdobra para objetos 

de conhecimento relacionados a espaços lúdicos na escola, no bairro e na cidade, 

para distinguir espaços lúdicos privados ou públicos, a BNCC (BRASIL, 2018, p.410) 

desdobra o eixo “A noção de espaço público e privado”, nos objetos de 

conhecimento “A cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de 

conservação ambiental” e “A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e lazer”, 

questões um tanto distantes do universo lúdico da criança. 

Este foi um exemplo que é uma das características que se sobressaem na 

comparação das prescrições no Ciclo de Alfabetização: O Currículo da Cidade 

dialoga com as prescrições da BNCC, porém acaba se distanciando, muitas vezes 

não abrindo para questões mais amplas e priorizando o universo lúdico da criança. 

O caminho que o Currículo da Cidade se direciona no Ciclo de Alfabetização nos 

parece ser: manter o diálogo com o universo lúdico da criança sem deixar de 

abordar a diversidade cultural, as relações passado e presente, de mudanças e 

permanências, e no caso do 3° ano, abrir um olhar investigativo para a cidade, seus 

espaços públicos e privados e o acesso para espaços lúdicos.  

 

4.16 Ciclo Interdisciplinar 

 

Segundo o texto introdutório do Currículo da Cidade para o Ciclo Interdisciplinar 

(SÃO PAULO, 2017, p. 80-82), a proposta é ampliar os debates com relação as 

convivências sociais, a sociedade organizada, as noções de tempo e de relações 

presente, passado e futuro. 

No 4° ano o objeto de estudo são as relações entre as sociedades, as águas e os 

rios, isto em diálogo com ODS 6 - Água Potável – Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos e do ODS 14 - Vida na Água: 
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Conservar os rios, os oceanos e mares para o desenvolvimento sustentável. (SÃO 

PAULO, 2017, p.80) 

No 5º ano a proposta é refletir sobre a vida urbana por meio da comparação de 

várias cidades de tempos e espaços diferentes. (SÃO PAULO, 2017, p.81) 

No 6° ano a proposta é trabalhar com as migrações do início da humanidade até o 

século VI em paralelo a história da migração em São Paulo. 

Cabe lembrar que no 6° ano os alunos passam a ter um professor especialista, e o 

texto introdutório chama a utilizar diferentes tipos de fontes e textos. (SÃO PAULO, 

2017, p.82) 

No texto introdutório da BNCC (SÃO PAULO, 2018, p. 404) vemos proposições que 

se ligam ao que se tem no Currículo da Cidade (2017), como a proposta de no 3° e 

4° ano contemplar a noção de lugar, as dinâmicas da cidade, as diferenças entre 

público e privado e urbano e rural. 

No 5° ano a proposta é dar ênfase na diversidade de povos e culturas e suas formas 

de organização. (BRASIL, 2018, p. 404) 

Na BNCC (BRASIL, 2018, p. 416 - 417) as considerações sobre o sexto ano são 

feitas no texto introdutório que se refere ao Ensino Fundamental – Anos Finais, em 

que se faz algumas proposições que merecem ser discutidas, porém discutiremos 

quando formos tratar do Ciclo Autoral. 

Por hora podemos dizer que o que propõe para o sexto ano no Currículo da Cidade 

(2017) está em consonância com a BNCC, como podemos verificar no parágrafo 

que trata do tema. 

No 6º ano, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas formas de 
registro. São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e discutidos procedimentos próprios da 
História, o registro das primeiras sociedades e a construção da Antiguidade 
Clássica, com a necessária contraposição com outras sociedades e 
concepções de mundo. No mesmo ano, avança-se ao período medieval na 
Europa e às formas de organização social e cultural em partes da África. 
(BRASIL, 2018, p. 417) 

 

No Ciclo Interdisciplinar (4º, 5º e 6º) do Currículo da Cidade temos o “Eixo 

Problematizador: Águas, Cidades, Migrações, Histórias e Culturas”. 

4º ano - História das relações das sociedades com as águas e os rios: como 
temos acesso à água e quais são nossas convivências atuais e históricas 
com os rios?  
5º ano - O modo de vida urbano no presente e no passado: como a vida 
urbana se constituiu no passado e se constitui no presente? E como têm se 
constituído outros modos de vida?  
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6º ano - Migrações humanas: de que maneiras os deslocamentos humanos 
atuaram e atuam como fator de constituição das sociedades? Como se dá a 
relação da Cidade de São Paulo com as 38 outras cidades que compõem a 
Metrópole paulistana, no que toca as águas, reservas hídricas, rios, 
desperdício e provimento? (SÃO PAULO, 2017, p.80). 

 

Vamos a análise do quadro do 4°ano do Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 

82 – 85), que tem como eixo o questionamento “História das relações das 

sociedades com as águas e os rios: como historicamente temos acesso à água e 

convivemos com os rios?” 

Apresenta o Objeto de Conhecimento: “As histórias dos rios da Cidade de São 

Paulo, de outros estados brasileiros e de um rio de outro lugar do mundo” 

São 17 Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, destes apenas 4 não citam 

de alguma forma rios ou questões relativas à água. 

Quando olhamos para a BNCC (BRASIL, 2018, p. 412 - 413), encontramos uma 

proposta que apresenta as seguintes unidades temáticas: “Transformações e 

permanências nas trajetórias dos grupos humanos”, “Circulação de pessoas, 

produtos e culturas” e “As questões históricas relativas às migrações”. 

O único objeto de conhecimento que cita algo relativo a rios ou água se refere a 

rotas: “As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação do 

meio natural”. 

Enfim, as relações são possíveis, mas os distanciamentos são maiores, de forma 

geral temos uma proposta para o 4° ano na BNCC muito ligada a discussão sobre 

migrações em diferentes tempos e espaços, já no Currículo da Cidade (2017) uma 

proposta de estudo que se debruça sobre os rios de São Paulo e a relação dos 

seres humanos com as águas e com os rios em diferentes dimensões. 

Podemos fazer diversas críticas ao Currículo da Cidade de História (2017), porém 

não podemos acusá-lo de uma mera reprodução da BNCC, uma vez que como 

vimos até agora, ele apresenta mais distanciamentos e adaptações  que 

aproximações. 

Antes de seguirmos para a análise dos conteúdos do quinto ano é importante 

registrar que a proposta de História para o quarto ano de dedica ao estudo da cidade 

de São Paulo e seus rios de uma forma investigativa, crítica e propositiva. 

No 5° ano no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 84-85) o tema são as 

cidades e o modo de vida urbano, isto sob o eixo “O modo de vida urbano no 
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presente e no passado: como a vida urbana se constituiu no passado e se constitui 

no presente? E como tem se constituído outros modos de vida?” 

O objeto de conhecimento que se desdobra em outros é: 

A história da Cidade de São Paulo, de uma cidade sede do governo 
brasileiro (Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília), de uma cidade na América 
Latina (como Cidade do México ou Cuzco) e uma cidade no continente 
africano (como Timbuktu) e o modo de vida de alguns povos indígenas no 
Parque do Xingu ou de um quilombo. (SÃO PAULO, 2017, p. 84) 

 

Os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento se desdobram desta lógica de 

pesquisa de sociedades urbanas ou de outros modos de vida, ressaltando que a 

maioria dos Objetivos citam a cidade de São Paulo. 

Na BNCC (BRASIL, 2018, p. 414-415) a proposta para o 5° ano tem duas unidades 

temáticas, “Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social” e “Registros 

da história: linguagens e culturas”. 

Neste caso temos alguns pontos de diálogo, como os Objetos de Conhecimento “O 

que forma um povo: do nomadismo aos primeiros sedentarizados” e “As formas de 

organização social e política: a noção de Estado”. 

Assim como as habilidades: 
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, 

relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à 

compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social. 

(BRASIL, 2018, p. 415) 

São pontos de diálogo ou paralelos possíveis, mas mais uma vez podemos ver uma 

proposta coesa para o 5° ano em torno da vida urbana no Currículo da Cidade, com 

forte viés investigativo e diálogo com a cidade de São Paulo, que não está 

totalmente distante da BNCC, mas mais se distancia que se aproxima. 

Cabe ressaltar que ao optar pelo estudo de cidades e sociedades de diferentes 

tempos e espaços a proposta propicia reflexões acerca da diversidade na cidade de 

São Paulo e muito além dela, como através dos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento abaixo. 

(EF05H14) Reconhecer a existência de identidades plurais e diferentes grupos e 

culturas na cidade. 
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(EF05H17) Reconhecer, e respeitar que diferentes sujeitos possuem percepções 

diferenciadas da realidade, estejam eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em 

tempos e espaços diferentes. 

Vamos agora analisar o quadro do último ano do ciclo interdisciplinar, o 6° ano, 

quando os estudantes passam a ter um professor especialista e o ensino de História 

já tem uma tradição consolidada. 

O eixo apresentado no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 86-87) é 

 Migrações Humanas: de que maneiras os deslocamentos humanos 
atuaram e atuam como fator de constituição das sociedades? Como se dá a 
relação da cidade de São Paulo com as 38 outras cidades que compõe a 
metrópole paulistana no que toca as águas, reservas hídricas, rios, 
desperdício e provimento? (SÃO PAULO, 2017, p. 86) 

 

Vemos no texto do eixo o nome da cidade de São Paulo, o que sugere mais uma 

prescrição que propões a investigação relacionada a cidade, desta vez abordando a 

migração e a grande São Paulo, ou seja, as cidades vizinhas, e recursos naturais. 

Porém já na disposição dos Objetos de Conhecimento temos uma diferença: nos 

quadros do 1° ao 5° ano é apresentado um Objeto de Conhecimento e seus 

desdobramentos, como explicamos em detalhes na análise do Ciclo de 

Alfabetização. 

Neste quadro do sexto ano são apresentados um conjunto de Objetos de 

Conhecimentos: 

Migrantes e imigrantes na Cidade de São Paulo no século XXI. 
As migrações humanas em diferentes épocas da história da humanidade. 
As migrações dos grupos humanos em diferentes continentes. 
O nomadismo e a sedentarização na Antiguidade e as mudanças na dieta 
alimentar e na produção de alimentos. 
A vida urbana em diferentes culturas. 
As relações entre a criação da linguagem escrita, números, técnicas e 
calendários. 
As trocas, conflitos, assimilações e apropriações culturais e religiosas. 
A constituição das organizações políticas. (SÃO PAULO, 2017, p. 86) 

 

Neste conjunto de Objetos de Conhecimento podemos observar que após indicação 

de estudar temas como a migração e imigração na Cidade de São Paulo, vemos se 

estabelecer uma sugestão de estudar história cronologicamente, estudando os 

deslocamentos humanos do “(...) surgimento da humanidade até o século VI (...)” 

(SÃO PAULO, 2017, p. 81) como já adianta o texto introdutório do Ciclo 

Interdisciplinar. 
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Se até o 5° ano podemos observar algumas aproximações com a BNCC, no quadro 

do 6° ano podemos observar uma forte aproximação, para poder verificar com mais 

clareza estas semelhanças, vamos reproduzir o quadro da BNCC para o 6º ano 

apenas na parte das Unidades Temáticas e dos Objetos de Conhecimento. 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. p. 420 – 
421. 

Apesar de não utilizar o mesmo Eixo, nem os mesmos Objetos de Conhecimento, 

nem as mesmas habilidades, que não são reproduzidas aqui, mas se desdobram 

destes Objetos, o Currículo da Cidade com o conjunto de Objetos de Conhecimento 
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prescritos para o 6° ano sugere esta mesma sequência de conteúdos, uma história 

da humanidade que vai do surgimento dos seres humanos ao século VI, cronológica 

e eurocentrada. 

O Currículo da Cidade (2017) acaba por “suavizar”, digamos assim, um conjunto de 

temas que cobre um longo período de tempo, da Pré-História a Idade Média, 

balizando os conteúdos através da migração, da alimentação e de comparações 

com a cidade de São Paulo. 

Se até o 5° ano a Cidade de São Paulo é tratada como objeto de estudo a ser 

investigado utilizando os conhecimentos históricos escolares, os Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento abaixo nos mostram que se transforma em objeto  

de comparação no 6° ano. 

(EF06H07) Comparar o modo de vida da Antiguidade com o que prevalece na 

Cidade de São Paulo, reconhecendo a predominância atual da vida urbana e do 

sedentarismo. (SÃO PAULO, 2017, p. 86) 

(EF06H08) Conhecer a diversidade de criações humanas no mundo antigo, como as 

diferentes linguagens, técnicas e artes, confrontando com as contribuições que 

foram legadas ao modo de vida atual na Cidade de São Paulo. (SÃO PAULO, 2017, 

p. 86) 

Exceto um Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento que ainda traz um viés 

investigativo. 

(EF06H01) Identificar e conhecer migrantes e imigrantes que chegam à Cidade de 

São Paulo e suas histórias no século XXI. (SÃO PAULO, 2017, p. 86) 

Não afirmamos que na prescrição para o 6º ano se faz uma “cópia” da BNCC, pois 

ainda tem elementos que diferem as prescrições, porém a partir do 6° ano podemos 

observar um maior alinhamento do Currículo da Cidade de História à BNCC. 

Junto com o professor especialista, chega para o sexto ano uma tradição seletiva 

que reforça a hegemonia eurocentrada, que reforça a colonialidade do poder que 

afeta todos os educados nesta parte do mundo (QUIJANO, 2010). 

 

4.17 Ciclo Autoral  

 

No texto introdutório do Ciclo Autoral  (7º, 8º e 9º ano) do Currículo da Cidade (SÃO 

PAULO, 2017, p.88) se prescreve o estudo de História em perspectiva do tempo 
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conjuntural e longo, partindo de problemas atuais e confrontando com a história da 

organização do mundo capitalista, contribuindo para reflexões e ações críticas na 

atualidade. 

A prescrição propõe que se diversifique os materiais  e recursos utilizados nas aulas, 

além de abordar questões mais complexas. 

Devido as questões que a análise deste Ciclo suscita, vamos apresentar os eixos 

problematizadores antes de terminarmos a análise dos textos introdutórios, fugindo 

ao padrão que estávamos seguindo, sendo assim, o Eixo Problematizador do Ciclo é 

“Cultura, Poder e Trabalho na Constituição da Sociedade Contemporânea”, se 

desdobrando nos anos da seguinte forma: 

7º ano - Comunicação e trabalho: como as diferentes sociedades, entre os 
séculos VI e XVIII, isolaram-se e comunicaram-se por meio de linguagens e 
relações de trabalho?  
8º ano - Direitos sociais e políticos no contexto do desenvolvimento 
capitalista: como as contradições sociais evidenciaram, a partir do século 
XVIII, as desigualdades e desencadearam transformações fundamentais, 
hoje presentes nas sociedades contemporâneas? 
9º ano - Capitalismo no século XX: como se constituiu como sistema 
hegemônico, transformando, reorganizando e desmobilizando sociedades 
dos diversos continentes? (SÃO PAULO, 2017, p.88). 

 

O eixo problematizador trata da “sociedade contemporânea”, como vimos na parte 

desta pesquisa que se debruça sobre a concepção de disciplina e finalidades, o 

Currículo da Cidade deixa claro o entendimento de que o mundo contemporâneo 

está ligado ao modo de vida capitalista, e que a seleção de conteúdos está ligada à 

sua compreensão, considerando isso, os conteúdos prescritos para o Ciclo Autoral 

apresentam coerência com esta proposta. 

Como vimos na análise da prescrição para o 6° ano, ainda no Ciclo Interdisciplinar, 

podemos ver a adoção de uma perspectiva de uma história cronológica  e 

eurocentrada, perspectiva que continua no Ciclo Autoral e já pode ser percebida nos 

eixos para cada ano, em que cada um já traz marcações temporais: no 7° ano dos 

séculos VI a XVIII, no 8° ano a partir do século XVIII e no 9º ano o século XX. 

Uma concepção eurocentrada também se apresenta no resumo do programa para 

cada ano. 

No 7° ano a proposta é estudar história a partir de uma questão contemporânea, a 

difusão da informação, questionando como sociedades do ocidente e do oriente 

entre os séculos VI e XVIII, estabeleceram diferentes relações a partir do trabalho. 
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No 8° ano o foco é na luta por direitos sociais e políticos nos quadros do 

desenvolvimento capitalista a partir do século XVIII, cita as revoluções do século 

XVIII, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa como importantes 

transformações que repercutiram da Europa para o mundo. 

No 9° ano a proposta é estudar a hegemonia capitalista no mundo moderno na 

perspectiva de que o presente questiona o passado, estudando temas como:  

(...) o neocolonialismo do final do século XIX, as duas grandes guerras, a 
oposição ao capitalismo e os movimentos sociais, a Revolução Russa, a 
expansão do socialismo no mundo, a crise capitalista de 1929, os estados 
totalitários e autoritários ao longo do século XX, a descolonização da África 
e da Ásia, os regimes republicanos na América, as ditaduras na América 
Latina, a Revolução Cubana, o consumismo, o petróleo e a economia 
mundial, a queda do muro de Berlim e o neoliberalismo. (SÃO PAULO, 
2017, p.88, grifo nosso) 

 

Sublinhamos trechos da última citação e fizemos questão de citar todos os temas de 

estudo citados neste texto introdutório, pois vemos temas ligados majoritariamente a 

Europa ou a ação dos europeus em outras partes do mundo, o que reforça o 

argumento de que do 6° ao 9° ano a proposta é um estudo de História em uma 

perspectiva cronológica e eurocentrada, sendo declaradamente uma história do 

capitalismo, do capitalismo colonial/moderno eurocentrado, como iremos discutir de 

forma mais aprofundada nas nossas considerações finais sobre a parte de História 

do Currículo da Cidade. 

No texto introdutório da BNCC da parte de História no Ensino Fundamental – Anos 

Finais (BRASIL, 2018, p. 416 - 419), se prescreve que o processo de ensino-

aprendizagem nesta etapa está pautado por três procedimentos básicos, o primeiro 

pode ser resumidos em identificar os eventos importantes na História do Ocidente 

ordenando-os de forma cronológica e os localizando no espaço geográfico, o 

segundo procedimento está ligado basicamente a análise dos “registros de 

memória”, se referindo basicamente a fontes históricas, e o terceiro procedimento é 

aprender a comparar diferentes visões sobre o mesmo tema e elaborar proposições 

próprias. 

Assim como o Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017 p. 88-89) a BNCC (BRASIL, 

2018, p. 416-417) vai  resumir as temáticas para cada ano, apresentando a sua 

cronologia que segue a mesma lógica do Currículo da Cidade, com algumas 

diferenças nos recortes temporais atribuídos a cada ano. 
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Devido as semelhanças entre estas prescrições as comparações não precisam ser 

muito pormenorizadas, nos permitindo inclusive identificar aproximações e 

distanciamentos de forma geral. 

Identificamos nas comparações das colunas referentes ao 7°, 8° e 9° ano que o 

Currículo da Cidade tem em todos os anos Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento em um número menor do que as Habilidades para cada ano da 

BNCC (2018), no caso do 8° ano a BNCC apresenta 27 habilidades, e o Currículo da 

Cidade apenas 10 Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. 

Isto mostra uma característica do Currículo da Cidade na parte dedicada a História:  

sintetizar e selecionar as proposições da BNCC, se distanciando mais delas nas 

prescrições do 1° ao 5° ano e tendo mais aproximações do 6° ao 9° ano, porém na 

maioria das vezes sem copiar literalmente a Base Nacional. 

Como já observamos na análise do 6° ano o número de Objetos de Conhecimento 

aumenta se comparado com os anos anteriores, característica que se mantém no 7°, 

8° e 9° ano, o  que demonstra um maior número de temas a serem trabalhados se 

comparado com os outros ciclos, algo de se esperar, uma vez que é a partir do 6° 

ano que os estudantes são atendidos por um professor especialista. 

Como o Currículo da Cidade tem eixos problematizadores e uma quantidade de 

prescrição de conteúdos menor, podemos considerar que acaba dando um pouco 

mais de liberdade para os professores do que se fosse uma simples transcrição da 

BNCC.  

Na prescrição do Ciclo Autoral, a Cidade de São Paulo perde espaço, sendo citada 

em apenas um Objetivo de Aprendizagem e Desenvolvimento, apesar de 

entendemos que com os temas que são abordados é possível fazer relações com a 

Cidade, ela sai do foco como objeto de estudo, que é o seu papel em vários 

momentos do Ciclo de Alfabetização  e do Ciclo Interdisciplinar. 

Enfim, quando o professor especialista passa a atender os estudantes, a Cidade de 

São Paulo vai saindo de cena para entrada dos “temas clássicos”. 

 

4.18 Métodos 

 

Segundo Circe Bittencourt (2019, p. 162) métodos de ensino são a forma como a 

História e as demais disciplinas apresentam conteúdos aos alunos sob diferentes 
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meios de comunicação e de atividades, citando Chervel (1990), identifica o método 

de ensino como a parte da disciplina que põe em ação as finalidades impostas a 

escola. 

Partindo deste entendimento, o Currículo da Cidade (2017) apresenta nas últimas 4 

páginas, “Orientações para o Trabalho do Professor”, exemplos metodológicos para 

cada Ciclo, porém a proposta de metodologias ativas presente na prescrição é bem 

descrita em um parágrafo de outra parte do documento. 

Os eixos problematizadores são adequados a cada faixa etária, 
apresentando indagações que envolvam, motivem e instiguem os 
estudantes a fazer uso de seus conhecimentos prévios e  adquirir novos 
conhecimentos, por meio de pesquisas, identificação e análises de fontes, 
coletas e organização de dados, leituras, entrevistas, estudos do meio, 
análise de objetos, imagens, paisagens e textos, entre outras atividades que 
promovam vivências, partilhas de conhecimento e estudos ativos. (SÃO 
PAULO, 2017, p. 72) 
 

Esta metodologia é coerente com os objetivos e com os conteúdos, inclusive com a 

proposta de eixos problematizadores que propõe o estudo de História como uma 

investigação coletiva. 

 

4.19 Algumas considerações sobre o Currículo da Cidade – História 

 

Na análise do Currículo da Cidade na sua parte dedicada a História (2017), 

podemos observar na concepção da disciplina e suas finalidades, distanciamentos 

do documento municipal à BNCC (2018), apesar de ser possível fazer aproximações 

com relação ao caráter investigativo do ensino de História. 

O Currículo da Cidade não adota o conceito central da BNCC de “atitude 

historiadora” que propõe uma “orientação a investigação” supostamente neutra, para 

formar alunos “historiadores” que ao analisar fontes diversas formulam suas próprias 

conclusões. 

A proposta municipal vai dialogar com debates que vem sendo desenvolvidos no 

campo do Ensino de História desde os anos 1990, colocando a disciplina a 

finalidade de formar sujeitos para a compreensão e intervenção na sociedade 

contemporânea e no modo de vida capitalista, além de se reconhecerem como 

sujeitos históricos, assim os saberes históricos escolares, que são tratados de forma 

distinta do conhecimento da ciência de referência, oferecem ferramentas para esta 

tarefa. 



194 

 
 

 

Neste sentido o Currículo da Cidade (2017) apresenta um forte diálogo com as 

Orientações Curriculares (2007), porém se distancia dos Direitos de Aprendizagem 

(2016) especialmente ao não abordar discussões com relação a descolonização do 

currículo, que é uma ideia central na prescrição de 2016. 

Na forma de organizar os conteúdos  o Currículo da Cidade se aproxima mais da 

BNCC, do que dos últimos documentos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, 

o que se poderia esperar uma vez que que a “atualização” curricular, segundo a 

Secretaria Municipal de Educação, foi motivada pela Base Nacional. 

Porém, o que pudemos identificar foi que o Currículo da Cidade, em especial no 

Ciclo de Alfabetização (1°, 2°, 3° ano) e boa parte do Ciclo Interdisciplinar (4° e 5° 

ano), dialoga adaptando certos temas vindos da BNCC, porém muitas vezes mais se 

afasta do que se aproxima da Base Nacional, priorizando a proposta por eixos 

problematizadores, no 1º e 2º ano a partir do universo lúdico das crianças, o que 

prossegue no 3º ano, porém já começando a apresentar uma postura de pesquisa 

em relação a Cidade de São Paulo, que se mantém no 4º e 5º ano. 

São prescrições que tem relação com a BNCC, mas que chegam a ter grandes 

distanciamentos como é o caso do 4º ano, em que a BNCC dá um enfoque  nos 

deslocamentos humanos e o Currículo da Cidade nos rios e recursos hídricos na 

Cidade de São Paulo e em outras localidades. 

A partir do 6º ano, último do Ciclo Interdisciplinar e seguindo no Ciclo Autoral (7º ao 

9º), as aproximações entre o Currículo da Cidade e a BNCC se acentuam, seguindo 

uma lógica cronológica que vai do surgimento dos seres humanos até o nosso 

tempo. 

Essa mudança da prescrição dos Anos Iniciais para os Anos Finais, para usar a 

nomenclatura da BNCC, tem uma historicidade e estão distantes de serem 

novidades. 

Circe Bittencourt (2004, p. 72 – 76) nos mostra que a lógica de círculos concêntricos 

tem relação com os Estudos Sociais e os “métodos ativos”, que começaram a surgir 

nos anos 1930 e se baseavam em estudos de psicologia cognitiva. A lógica dos 

círculos concêntricos organiza os estudos do mais próximo para  o mais distante, por 

exemplo, partindo do estudo da família, do bairro, da cidade, assim sucessivamente. 

Na análise de currículos nos anos 1990, Bittencourt (1998, p. 149 - 150) identifica 

propostas para os anos iniciais de Estudos Sociais que seguem esta metodologia, 
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sendo que em muitas, no que se refere a relação espaço-tempo, havia uma 

tendência de trabalhar com a história local. 

A prescrição do Currículo da Cidade se aproxima inclusive da proposta dos PCNs 

(BRASIL, 1997, p. 40) para os anos iniciais, que tem o eixo temático História local e 

do Cotidiano. 

Já do 6º ao 9º ano se tem uma prescrição que opta por uma história cronológica que 

dialoga com a divisão quadripartite (Pré-História, História Antiga, Idade Média, 

História Moderna e História Contemporânea), em uma perspectiva eurocentrada que 

tem uma tradição no ensino de História no Brasil, tradição que se questiona de 

forma enfática desde os anos  1980, mas que tem precedentes desde o século XIX 

(BITTENCOURT, 2004) 

Na história recente das prescrições da rede municipal de ensino de São Paulo,  essa 

tradição vinha sendo enfrentada, em especial nos Direitos de Aprendizagens (2016) 

com seus eixos estruturantes e sua proposta de ensino de História que dialoga com 

metodologia freireana de estudos da realidade (BITTENCOURT, 2004, p. 124) e 

agrega uma perspectiva descolonizadora.  

Mesmo as Orientações Curriculares (2007) que dialogam com os PCNs (1997) 

fazem a crítica ao modelo de uma história linear e cronológica na impossibilidade de 

trabalhar “toda a história da humanidade”, propondo em seu lugar eixos temáticos. 

O Currículo da Cidade organiza os conteúdos nos ciclos com eixos com questões 

problematizadoras e a BNCC por eixos temáticos, em ambos se incorre no erro 

apontado por Bittencourt quando não se diferencia História temática de História por 

temas 

Os recortes da “história da humanidade” foram elaborados de acordo com 
uma concepção eurocêntrica que, na situação da nossa sociedade, são 
insuficientes para atender às finalidades da disciplina, não mais centrada na 
constituição exclusiva da identidade nacional segundo princípios de uma 
história política que tinha como sujeito exclusivo o Estado-nação. Ao se 
pretender a constituição de identidades entendidas em sua pluralidade - 
identidade individual, social, étnica, sexual, de gênero, de idade, assim 
como regional e nacional -, os temas escolares precisam ser alterados. 
(BITTENCOURT, 2004, p. 127) 

  

Em nossa análise, os Direitos de Aprendizagem representam uma tentativa de 

avanço com relação a mudança de temas frente a finalidade de pluralidade cultural 

que está presente em nossas políticas públicas educacionais desde os anos 1990, 
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tendo como um marco legal os PCNs (1997), neste contexto, podemos compreender 

o Currículo da Cidade (2017) como um retrocesso neste ponto. 

No início da análise do Currículo da Cidade (2017), apontamos o fato de Antonia 

Terra ter trabalhado como assessora nos PCNs  (1997) e nas Orientações 

Curriculares (2017) e levantamos hipóteses se isso poderia se mostrar como um 

retorno a estes projetos depois dos Direitos de Aprendizagens (2016), após 

fazermos a análise podemos responder que apesar de muitas aproximações, não é 

um retorno a estes projetos, até porque estamos em outro contexto, um contexto de 

implantação da BNCC em que o Currículo da Cidade acaba sendo marcado pela 

Base Nacional, em uma relação de aproximações e distanciamentos, assim como 

com os documentos da própria rede municipal, sendo a assessora Antonia Terra 

Calazans um dos sujeitos neste conflito social que é a produção do currículo 

prescrito (GOODSON, 1995). 

Bonetto (2021) analisa o Currículo da Cidade (2017) de Educação Física e identifica 

um alinhamento total com a BNCC (2018), questionando mesmo o gasto de dinheiro 

público para apenas transcrever a  Base Nacional.  

Concordamos parcialmente com relação a parte comum da prescrição, mas não 

identificamos o mesmo na parte de História, que tem aproximações e 

distanciamentos com a Base Nacional, o que entendemos como parte das tensões e 

conflitos na produção do documento, sendo esta recusa de simplesmente 

transcrever a BNCC, na nossa leitura, uma forma de resistência a reforma.  

Como vimos no capítulo 4 sobre a construção do Currículo da Cidade, do evento de 

lançamento aos GTs, houve conflitos, destes conflitos se produziu um documento 

que traz elementos da BNCC, mas também de contribuições vindas do campo do 

ensino de História, do qual a assessora Antonia Terra participa e produz, de 

documentos anteriores da rede municipal e de possíveis contribuições dos 

professores que participaram dos GT`s, ou mesmo das consultas on-line. 

A questão da seleção de conteúdos que ocorre nestes embates envolve os fatores 

citados e tantos outros, que precisam ser identificados e analisados, voltando a 

nossos referencias teóricos apresentados no capítulo 1 deste trabalho, a seleção de 

conteúdos tem ligação com a hegemonia e a colonialidade do poder, em especial 

quando tratamos de História. 
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Retomando as contribuições de Raymond Willians, as instituições educacionais são 

um  dos agentes na transmissão de uma cultura  efetiva e dominante, que é 

resultante de uma tradição seletiva,  

(...) aquilo que, no interior dos termos de uma cultura dominante e efetiva, é 
sempre transmitido como a ‘tradição’, ‘o passado importante’. Mas o 
principal é sempre a seleção, o modo pelo qual, de um vasto campo do 
passado e do presente, certos significados e práticas são enfatizados e 
excluídos. (WILLIANS, 2005, p. 217) 

 

No Brasil, nossa “tradição”, nosso “passado válido” que se impõe, em nossa leitura, 

tem em seus elementos dominantes a colonialidade do poder (QUIJANO, 

2005;2010). 

Retomando Quijano,  “(...) os europeus geraram uma nova perspectiva temporal da 

história e re-situaram os povos colonizados, bem como a suas respectivas histórias 

e culturas, no passado de uma trajetória histórica cuja culminação era a Europa.” 

(QUIJANO, 2005, p. 111) 

Esta perspectiva temporal é unilinear, unidirecional e evolucionista, reproduzindo 

uma história autoproduzida pelos europeus, que tem seu início na Grécia antiga e 

culmina na Europa, justificando a superioridade natural (racial) européia sob os 

povos dominados (QUIJANO, 2005, p. 116).  

Este mito fundacional da versão eurocêntrica da modernidade (QUIJANO, p. 114) é 

mais claro e detalhado na prescrição da BNCC, mas também se faz  presente no 

Currículo da Cidade. 

No Currículo da Cidade, isto fica evidente principalmente na prescrição para o Ciclo 

Autoral, no qual já no seu texto introdutório se delineia o propósito de estudar em 

uma perspectiva do tempo conjuntural e estrutural a história da organização do 

mundo capitalista e suas diversas manifestações na história dos povos em 

diferentes tempos e locais. 

Quando olhamos a prescrição e a disposição dos conteúdos, vemos que esta 

história do capitalismo é eurocentrada, saindo dos séculos VI e XVIII, questionando 

as sociedades do “ocidente e oriente”, passa pelo século XVIII nas lutas por direitos 

e revoluções a partir da Europa, chegando ao século XX e a hegemonia do modo de 

vida capitalista. 

Como aponta Quijano (2005) o capitalismo colonial/moderno é desde o seu início 

eurocentrado, sendo assim, quando a prescrição se propõe a seguir este fio 
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condutor, como destacamos em nossa análise dos conteúdos do Ciclo Autoral 

nomeando majoritariamente os “grandes temas” da história europeia, o passado 

válido é aquele conduzido pelos europeus e culminando no mundo moderno, 

desenvolvido, contraditório e capitalista. 

A hegemonia está sempre em disputa, é um processo no qual os elementos são 

reinterpretados, diluídos ou colocados em formas que apoiam ou pelo menos não 

contradizem a cultura dominante e efetiva (WILLIANS, 2005, p.217) 

É sob está lógica que entendemos os conteúdos que sugerem um desvio da 

orientação eurocêntrica, como Objetos de Conhecimento e principalmente Objetivos 

de Aprendizagem e Desenvolvimento que abordam questões relativas aos povos 

africanos e a cultura afro-brasileira ou questões relativas aos povos originários, isto 

atendendo as leis 10.639/03 e a 11.645/06, sem alterar os elementos dominantes da 

hegemonia e da colonialidade do poder que dela fazem parte. 

O conceito de cultura apresentado no Currículo da Cidade (SÃO PAULO, 2017, p. 

66) no texto introdutório “Introduções e concepções do componente curricular” da 

parte de História, está ligado aos conceitos de interculturalidade e hibridismo 

cultural, versando sobre os diferentes grupos sociais e culturais e suas inter-

relações, em processos de elaborações e reelaborações culturais, e agrega o 

conceito de culturas hibridas para indicar identidades abertas e em construção 

permanente. 

Esta concepção de interculturalidade que enfatiza as trocas culturais, as 

reelaborações, sem considerar as hierarquizações raciais e culturais, as noções de 

superioridade e inferioridade constituintes da colonialidade do poder, Catherine 

Walsh (2009), citando o filósofo peruano Fidel Turbino, chama de interculturalidade 

funcional a estrutura social estabelecida, sem discutir as causas da assimetria e 

desigualdade social e cultural, sem questionar as “regras do jogo”, desta forma 

sendo compatível com a lógica do modelo neoliberal vigente, incluindo os 

“diferentes” de forma funcional, buscando apenas a coesão social. 

Este conceito de interculturalidade funcional junto a opção por uma história 

cronológica, eurocentrada, unilinear e unidirecional da história humana, é funcional a 

hegemonia do capitalismo colonial/moderno eurocentrado do qual o neoliberalismo 

se liga, se colocando como o “modelo civilizatório único”, como analisa Edgardo 

Lander (2005, p. 8). 
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Quando os conteúdos passam a ser organizados de forma cronológica, e o espaço 

se desloca da cidade para outras partes do mundo, como demonstramos na nossa 

análise, a Cidade de São Paulo como objeto de estudo  rapidamente sai da 

prescrição, deixando espaço apenas para comparações. 

Isto é resultado da opção por uma história cronológica eurocentrada, como 

discutimos nestas considerações, que privilegia uma história vista do norte, ao invés 

de um olhar do sul global, corroborando com a hegemonia e a lógica da 

colonialidade do poder, se apegando ao mito fundacional europeu da modernidade e 

deixando de lado as realidades locais. 

Desta forma, a postura do Currículo da Cidade (2017) é corroborar com o cortejo 

dos vencedores, para voltar a imagem de Walter Benjamim. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalizando nossa análise do Currículo da Cidade (2017) podemos situá-lo como 

parte de um contexto de implantação da Base Nacional Comum Curricular (2018), 

momento em que politicamente o Brasil vivenciava um abandono das políticas à 

esquerda, progressistas, e passa a políticas mais à direita, liberais e conservadoras. 

Isto pode ser observado em nível federal nas mudanças da segunda para a terceira 

versão da BNCC, e é observado no município de São Paulo com a mudança dos 

Direitos de Aprendizagem (2016) para o Currículo da Cidade (2017). 

Apesar do histórico de alternância de poder e de projetos educacionais na cidade 

São Paulo, esta foi uma das mudanças que ocorreu de forma mais abrupta, de um 

ano para outro. 

 As mudanças na rede municipal são marcadas, de forma geral, por projetos mais 

progressistas, propostas por gestões do Partido dos Trabalhadores (PT), e 

propostas mais à direita, de viés conservador. 

As prescrições curriculares na Prefeitura de São Paulo desde a gestão Luiza 

Erundina (1989 – 1992), passaram por processos de consultas com maior ou menor 

participação da sociedade. 

Como vimos em parte do capítulo 1, sobre o contexto de BNCC, a Base Nacional 

utilizou como um dos argumentos de legitimação as consultas feitas a sociedade, 

sendo importante dar relevo a participação das fundações privadas, em especial a 

Fundação Lemann, influenciando a construção do documento federal utilizando um 

conjunto de estratégias. 

Podemos compreender que o processo participativo de construção coletiva do 

Currículo da Cidade tem como uma de suas singularidades estar inserido neste 

contexto, o que nos levou a comparar o processo nacional ao processo municipal. 

Observamos aproximações, porém até onde conseguimos investigar, uma vez que 

não era objetivo principal desta pesquisa, foi possível identificar membros do 

Movimento pela Base no evento de lançamento do Currículo da Cidade e uma leitora 

crítica do documento que também faz parte deste movimento, além do “apoio” da 

Fundação Lemann  e “realização” da FGV na produção de um documento que 
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registra a construção do Currículo da Cidade, criando um modelo para estados e 

municípios. 

Podemos identificar aí, as redes de “conhecimento” e de “dinheiro”, identificadas por 

Moeller e Tarlau (2020) na produção da BNCC chegando à cidade de São Paulo. 

Ao nos debruçamos sobre o processo de construção, as fontes consultadas nos 

mostraram resistências por parte da rede, que foi respondida por um acentuado 

discurso de “continuidade” e “construção coletiva”. 

Quando nos perguntamos “que cidade no currículo da cidade?”, um título 

provocativo, nossa intenção foi se perguntar como este currículo dialoga com a 

Cidade de São Paulo, a cidade compreendida como a sua história, nas suas mais 

variadas dimensões,  e principalmente as pessoas da cidade. 

Seria possível um projeto educacional feito a partir de uma Base Nacional dialogar 

de alguma forma com a cidade de São Paulo? 

Quando olhamos para os espaços de participação da sociedade em sua construção, 

podemos afirmar que o Currículo da Cidade não foi feito em diálogo com a 

população da Cidade de São Paulo, nem mesmo com a maior parte dos professores 

e alunos, que tiveram uma parca participação no processo aligeirado em que este 

documento foi produzido. 

Na prescrição, o “testemunho visível” deste momento histórico da rede municipal de 

ensino de São Paulo, temos um documento que nos mostra parte das tensões e 

conflitos para sua produção, que com suas contradições, acaba por se inserir no 

contexto nacional e até mundial de reformas educacionais. 

Na parte comum do Currículo da Cidade é possível perceber um alinhamento com a 

BNCC que se apresenta em transcrições, em que se agregam referências, buscam 

integrar ou reinterpretar outras prescrições da rede, mas adaptando de forma geral, 

os princípios na Base Nacional Comum Curricular a rede municipal e sua estrutura. 

O Currículo da Cidade acaba por dialogar não só com a Base Nacional Comum 

Curricular, mas também com orientações de órgão internacionais via a própria 

BNCC e a adaptações próprias. 

A parte comum do Currículo da Cidade enfatiza a Matriz de Saberes e os princípios 

de Educação Integral, Equidade e Educação Inclusiva  para formar sujeitos 

preparados para os desafios do século XXI, diga-se de passagem, princípios que 

dialogam com a Base Nacional, os organismos internacionais e os seus agentes: as 
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fundações privadas que estão reformulando as políticas públicas a sua imagem e 

semelhança (MOELLER; TARLAU, 2020). 

Esta simetria dos princípios é um dos fatores que colocam sob suspeição o processo 

de “ampla escuta” que teria dado origem a prescrição, assim como a verificação de 

que as alterações da primeira (2017) para a segunda edição (2018) foram mínimas 

adaptações na parte comum e inexistem na parte de História, demonstrando que o 

que está na apresentação da segunda edição, de que esta edição foi um ajuste de 

acordo com experiencias que “vieram da prática”  não se sustenta, corroborando 

com a constatação de que o processo e o discurso participativo se prestam a 

legitimação e consensualização do documento, assim como ocorreu na BNCC 

(MICHETI, 2020). 

Quando nos dedicamos a parte de História do Currículo da Cidade, em um primeiro 

momento se percebe uma certa falta de coerência em relação a parte comum, 

conforme vamos percebendo que a Matriz de Saberes nem sequer é citada na parte 

de História, e conceitos como Educação Integral  não são apresentados ligados a 

Equidade e Educação Inclusiva, dois conceitos que só aparecem uma vez na parte 

dedicada ao componente curricular. 

Como analisado em nossas considerações sobre a parte dedicada a História, 

observamos aproximações ligadas ao campo do Ensino de História, a prescrições 

como as Orientações Curriculares (2007) e mesmo os PCNs (1997). 

Porém aproximações importantes a BNCC são identificadas, como o modelo de uma 

prescrição de conteúdos mais detalhada que as prescrições anteriores do município, 

os códigos alfanuméricos e principalmente uma organização dos conteúdos em uma 

perspectiva cronológica e eurocentrada a partir do último ano do Ciclo 

Interdisciplinar (6º ano) e no Ciclo Autoral (7º, 8º e 9º ano), o que as duas últimas 

prescrições, os Direitos de Aprendizagens (2016) e as Orientações Curriculares 

(2007) procuraram se afastar. 

Como discutimos anteriormente esta opção tem implicações com relação a 

hegemonia e a colonialidade do poder. 

Recorrendo a Raymond Willians (2005 p. 216), quando pensamos na questão da 

hegemonia, vemos que a ideologia não é meramente um conjunto imposto e 

abstrato de noções, pois se fosse simples imposição seria fácil mudar a sociedade. 
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Quando tratamos de hegemonia nos termos deste pensador, falamos de uma 

compreensão do real, que é constituído por um conjunto de práticas, significados e 

valores que são dominantes em determinada época e que podem ser entendidos 

como o real, o que é vivido, mas não é estático, está sempre em reelaboração e 

elaboração, em que mesmo pensamentos contrários podem ser incorporados, isso 

durante a prática social (WILLIANS, p.213) 

Como já refletimos no primeiro capítulo e retomamos na seção anterior, em uma 

cultura dominante há um processo de tradição seletiva, de seleção cultural para se 

transmitir e enfatizar certos significados e práticas, ou excluir, ou reinterpretar, diluir , 

ou colocá-los de forma que apoiem ou não contradigam a cultura dominante. 

Entre as tensões e conflitos desta produção curricular, se concretiza um documento 

que retrata o seu momento histórico neste processo de seleção cultural, e a 

hegemonia de nosso tempo. 

Não podemos ignorar prescrições como a BNCC e sua adaptação a rede municipal 

de São Paulo, o Currículo da Cidade, uma vez que fazem parte de uma rede 

complexa que articula a consolidação de práticas, significados e valores dominantes 

na sociedade brasileira. 

Nestes tempos de BNCC temos agentes prontos a construir uma hegemonia, que 

como acabamos de discutir não se faz de forma mecânica, mas está em disputa. 

Em uma perspectiva de análise da hegemonia, considerando que as aprendizagens 

essenciais, estes únicos conhecimentos válidos devem ser implementados em todo 

o país, assim como os princípios que a BNCC defende, vemos um esforço para que 

elementos centrais de uma visão de mundo, um conjunto de práticas, significados e 

valores dominantes, sejam afirmados em todos os cantos, buscando “tecer” a 

hegemonia em torno de uma única visão de mundo possível, dentro da lógica do 

capitalismo colonial/moderno eurocentrado e da colonialidade do poder. 

É o cortejo dos vencedores, que passa, apoiado por aqueles que sempre vencem, 

voltando novamente a imagem de Benjamin (2012). 

Como apresentamos no final do capítulo 1 desta dissertação, trazendo as 

contribuições de Antonio Simplício de Almeida Neto e Paulo Eduardo Dias de Mello 

(2020), o quadro para o ensino de História não se mostra favorável, apesar dos 

avanços obtidos nas últimas décadas. 
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Um contexto em que se faz presente a Base Nacional Comum de Formação de 

Professores (2019) preocupada em formar professores aplicadores de BNCC, que 

se tem uma desvalorização das carreiras públicas e de desqualificação dos 

professores de história como  “doutrinadores” (ALMEIDA NETO; MELLO, 2020 p.36). 

Nos parece que a única alternativa que nos resta é a resistência, defender a 

concepção de professor como um intelectual, um criador de conhecimento junto aos 

estudantes,  que merece uma jornada de trabalho e salários dignos, espaço de 

formação continuada remunerado e oportunidades de acesso a pós-graduação 

fortalecendo o diálogo universidade – escola. 

Michael Apple (2006, p.41-42) nos lembra que as escolhas não são neutras, que a 

escola não é neutra e que os resultados econômicos não são neutros, o 

conhecimento que está hoje na escola é resultado de escolhas anteriores, e quais os 

valores que iremos escolher nas nossas práticas? 

Elementos da teoria liberal educacional como a neutralidade, a educação como 

aperfeiçoamento social, a neutralidade da ciência  identificados por Apple (2006) 

estão presentes na BNCC e no Currículo da Cidade. 

Uma das dimensões da resistência se dá nas escolhas na prática docente, nos 

valores que escolhemos. 

Defendemos a concepção de práxis de Paulo Freire, que o educador define como 

“(...) reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2019, 

p. 52) 

Defendemos a interculturalidade crítica definida por Catherine Walsh (2009; 2012) 

como um caminho de enfrentamento da matriz de poder colonial chamada por 

Quijano de colonialidade do poder. 

Se o Currículo da Cidade não traz uma prescrição que foi feita em diálogo com a 

Cidade de São Paulo, das escolas podemos através de práticas de investigação em 

uma perspectiva histórica procurar uma compreensão, para a transformação. 

Antes de encerrar estas considerações finais entendemos que esta pesquisa nos 

deixa algumas possibilidades de desdobramentos para pesquisas futuras. 

Uma delas e mapear a atuação de fundações privadas na Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, pois chegamos a passar pelo tema na produção do 

Currículo da Cidade, mas nos parece ser um tema que merece maior 

aprofundamento. 
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Ainda sobre o processo de produção, pensamos que após está análise documental 

do seu processo de produção seria interessante ouvir os sujeitos que participaram 

da construção destes documentos, como pudemos perceber, estes processos foram 

portadores de muitas tensões e conflitos, nos chamando a atenção a atuação dos 

professores designados em cargos técnicos, o que também merece ser melhor 

investigado. 

As últimas mudanças curriculares foram acompanhadas de um número crescente de 

greves, sendo assim, um outro ponto que seria interessante investigar, são as 

possíveis influências destes embates por salários e melhores condições de trabalho 

nos  processos participativos de reformulações curriculares. 

Investigar como as últimas mudanças curriculares e os debates em torno delas 

alteram ou não a prática dos professores de História também é um debate 

pertinente, uma vez que são três projetos distintos, um por eixos temáticos 

influenciado pelos PCNs, outro por eixos estruturantes em uma proposta 

descolonial, e um terceiro organizado por eixos problematizadores sob forte 

influência da BNCC, só para citar a forma de organização dos conteúdos. 

Cobrindo um período desde a publicação das Orientações Curriculares (2007) até 

depois da publicação do Currículo da Cidade (2017), seria interessante entrevistar 

um grupo de professores de História que trabalharam nestes últimos 15 anos e 

analisar como estes debates afetaram ou não suas práticas. 
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6 PARTE PROPOSITIVA 

 

De acordo com o Regimento Geral do ProfHistória, as dissertações do programa 

obrigatoriamente devem apresentar uma parte propositiva, uma dimensão 

propositiva, que se articula com a dimensão crítico-analítico trabalhada ao longo do 

curso. 

A  dissertação pode ter vários formatos, assim como a dimensão propositiva, neste 

trabalho optamos por uma lista de sugestões de leitura com breves comentários. 

Vamos apresentar ideias abordadas na pesquisa ou que tem vinculação com ela, 

porém com o propósito de propor caminhos de resistência ao contexto atual, de 

currículos padronizados e menos liberdade para as escolas e professores, que vem 

sendo  encarados como aplicadores das “aprendizagens essenciais” da BNCC, 

desconsiderando décadas de debates sobre a autonomia dos professores, de 

propostas curriculares que dialogam com as comunidades escolares e buscam 

considerar os seus saberes, as preocupações e o poder de intervenção social dos 

indivíduos que passam pela escola. 

As “provocações” são pensadas principalmente para os professores da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, pensando na sua estrutura e especificidades, 

porém as propostas, a bibliografia e as ideias em geral cabem a todos os 

interessados em possibilidades de resistência à BNCC segundo nossos referenciais. 

A rede municipal de ensino de São Paulo tem horas de trabalho remunerado fora da 

sala de aula, como todas as redes devem ter, que levam o nome de Hora Atividade 

(H.A.), sendo três horas aula55 por semana cumpridas na escola, isto na Jornada 

Básica Docente (JBD)56, já na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) o 

professor cumpre 11 horas aula na escola, destas, 4 horas aula são destinadas ao 

Projeto Especial de Ação (PEA), que é um projeto de estudo feito pela escola que 

deve ser homologado pela Diretoria Regional de Ensino e segue normativas 

 
55 A hora aula na rede municipal de ensino de São Paulo é de 45 minutos. 
56 Informações retiradas do Estatuto do Magistério Municipal publicado em 1992 e alterado ao longo 
dos anos. 
Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14660-de-26-de-dezembro-de-2007  
último acesso: 26/11/2022. 
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publicadas anualmente, que estabelecem as prioridades para serem consideradas 

na construção do projeto de pesquisa. 

Estes espaços de estudos na jornada de trabalho merecem destaque, primeiramente 

porque uma das lutas que defendemos é que estas horas aulas sejam dedicados a 

estudos que venham de inquietações da prática docente. 

É importante defender a autonomia destes espaços para que eles não sejam 

tomados por projetos engessados vindos da Secretaria Municipal de Educação, 

ocupando alguns dos poucos momentos de formação dentro da jornada de trabalho 

que pode ser dedicado ao estudo das realidades locais. 

Esta pequena proposição que fizemos é pensada para instigar estudos e reflexões 

utilizando esses espaços, seja em momentos coletivos ou de estudo individual, 

considerando os professores como intelectuais que criam suas próprias aulas e 

materiais. 

Vamos fazer uma breve descrição para cada sugestão, inclusive dando 

direcionamentos para os espaços e tempos que achamos mais adequados, porém 

são sugestões, provocações, que queremos compartilhar como parte dos resultados 

deste processo de pesquisa. 

 

6.1 Sugestões e provocações epistemológicas para além da BNCC. 

 

Provocação 1: Antonio Simplício de Almeida Neto - Bartleby, o professor de história 

  

Sugerimos aqui a leitura do texto Bartleby, o professor de história  do autor Antonio 

Simplício de Almeida Neto, que nos faz uma provocação literária contando a história 

de um professor esgotado que prefere dizer não!  

O texto faz referência  a obra  “Bartleby, o escrivão – uma história de Wall Street” de 

Herman Melvillee, além de nos remeter pessoalmente a obra do filósofo Buy Chul 

Han, A Sociedade do Cansaço, que tem um capítulo sobre o obra de Melville e faz 

uma importante reflexão sobre a sociedade moderna e o esgotamento que vivemos. 

O texto de Almeida Neto é curto e traz importantes reflexões sobre o tempo de 

BNCC que vivemos, uma boa provocação para horários de estudo coletivos. 
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ALMEIDA NETO, Antonio Simplicio de; MELLO, Paulo Eduardo Dias de. Diálogos 

poiéticos: sobre história, ensino de história, memória e educação [recurso 

eletrônico]. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2021. 

Disponível em: https://www.editorafi.org/411dialogos 

 

HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Petrópolis, Rj: Vozes, 2017. 

 

Provoção 2: André Chervel - História das Disciplinas Escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa. 

 

Texto clássico e influente no estudo das disciplinas escolares em perspectiva 

histórica, trazendo importantes reflexões sobre o que é uma disciplina escolar e sua 

função no sistema escolar. 

Leitura relevante neste contexto de BNCC, uma vez que defende que as disciplinas 

escolares produzem conhecimento de acordo com as finalidades impostas pela 

sociedade, não são meras reprodutoras das ciências de referência e nem mesmo 

dos currículos. 

Texto denso que merece atenção. 

  

CHERVEL, André. História das Disciplinas Escolares: reflexões sobre um campo de 

pesquisa. Teoria e Educação. Porto Alegre, n. 2, 1990, p.177-229. 

 

Provocação 3: Fernando Seffner - Saberes da docência, saberes da disciplina e 

muitos imprevistos: atravessamentos no território do ensino de História 

 

Texto que trata principalmente dos saberes da docência, um saber prático que 

muitas vezes é pouco valorizado, sendo um texto fluido que faz uma abordagem 

interessante sobre a prática na sala de aula. 

Além disso apresenta uma proposta interessante de registros das aulas para uma 

formação pessoal, valorizando o que acontece em sala de aula, para, inclusive, 

buscar ocupar papel de relevo nas discussões educacionais falando a partir da sala 

de aula. 

Texto interessante para leitura e debate em horários coletivos. 
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SEFFNER, Fernando. Saberes da docência, saberes da disciplina e muitos 

imprevistos: atravessamentos no território do ensino de História. In: BARROSO, 

Vera Lucia Maciel et al. Porto Alegre: Ext: Exclamação: ANPUH/RS, 2010. p. 213 – 

219. 

 

Provocação 4: Katrhyn Moeller e Rebeca Tarlau – O Consenso por filantropia: Como 

uma fundação privada estabeleceu a BNCC no Brasil. 

 

Pesquisa muito relevante sobre a atuação da Fundação Lemann na produção da 

BNCC, importante para entender as estratégias utilizadas para a implantação da 

política pública educacional mais importante dos últimos anos. 

Texto para ser lido com atenção e debatido posteriormente. 

 

MOELLER, Katrhyn ; TARLAU, Rebecca. O consenso por filantropia: Como uma 

fundação privada estabeleceu a BNCC no Brasil. Currículo Sem Fronteiras, [online], 

v. 20, n. 2, p. 553- 603, maio/ago. 2020. 

 

Provocação 5: Michael Apple – Análise da hegemonia 

 

Texto clássico de Michael Apple, importante para discutir ideologia a partir do 

conceito de hegemonia, além de fazer provocações com relação ao papel  do 

professor  frente a reprodução cultural, econômica e social promovida pela escola. 

Texto denso e com várias possibilidades de recortes para debates em grupo. 

 

APPLE, Michael. Análise da hegemonia. In: APPLE, Michael. Ideologia e Currículo. 

Porto Alegre: Artmed, 2006, p.35 – p.60. 

 

Provocação 6: Pesquisar sobre a história da rede 

 

Entender a historicidade da rede municipal de ensino traz outras perspectivas de 

entendimento, tanto para pensar as mudanças curriculares quanto o papel das 
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escolas municipais dentro de uma Cidade como São Paulo, inclusive sua função 

social. 

Como leitura, sugerimos o capítulo 2: Um breve histórico da rede municipal de 

ensino de São Paulo da dissertação Ensino de História em tempos de BNCC: Que 

cidade no Currículo da Cidade?, se atentando para as referências bibliográficas para 

maiores aprofundamentos. 

 

Provocação 7: Paulo Freire – Educação na Cidade 

 

Livro de Paulo Freire que traz uma coletânea de textos e entrevistas da época em 

que foi Secretário de Educação da Prefeita Luiza Erundina, mostrando nas palavras 

do pensador o projeto que se sonhava naquele momento histórico. 

Textos curtos e de uma leitura fluida, sendo possível selecionar trechos ou mesmo 

textos completos para debates em momentos de estudo coletivo. 

Nestes tempos de BNCC e de hegemonia dos reformadores empresariais é muito 

importante revisitar projetos educacionais que tinham propósitos completamente 

diferentes, principalmente quando este projeto ajudou estruturar a rede que temos 

hoje. 

 

FREIRE, Paulo. Educação na cidade. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Provocação 8: Luciana Ballestrin – América Latina e o giro decolonial 

 

Artigo que faz uma apresentação das principais ideias do grupo 

modernidade/colonialidade, uma boa introdução para quem está se aproximando do 

pensamento decolonial. 

 

BALLESTRIN, Luciana. América latina e o giro decolonial. Revista Brasileirade 

Ciência Política, v. 11, p. 89-117, 2013. 

 

Provocação 9: Edgardo Lander (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e 

ciências sociais.  
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Livro que apresenta textos de alguns dos principais autores do grupo 

colonialidade/modernidade, sendo uma porta de entrada para quem quer se 

aprofundar no pensamento decolonial. 

Sugerimos a leitura principalmente do texto de Anibal Quijano, Colonialidade do 

Poder, Eurocentrismo e América Latina, que além de explicar um dos principais 

conceitos do pensamento decolonial, a colonialidade do poder, faz uma discussão 

sobre as dificuldades do estabelecimento de Estados-Nações no padrão europeu na 

América Latina. 

Leitura instigante por questionar muitas das bases do nosso pensamento 

eurocentrado, uma verdadeira provocação epistemológica. 

 

Edgardo Lander (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 

sociais. Perspectivas latinoamericanas. Colección Sur Sur. CLACSO: Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. 

 

Provocação 10: Tiaraju D’Andrea. Contribuições para a definição dos conceitos de 

periferia e sujeitas e sujeitos periféricos 

 

Artigo importante, em especial para quem trabalha nas periferias de São Paulo. Se  

a BNCC esvazia as discussões sobre identidades plurais com sua cronologia 

eurocêntrica, nos intessa discutir identidades outras, como a identidade periférica. 

Texto que dá embasamento para se refletir sobre várias atividades para sala de 

aula. 

 

D´ANDREA, Tiaraju. Contribuições para a definição dos conceitos de periferia e 

sujeitas e sujeitos periféricos.Novos estudos. CEBRAP,  São Paulo, v39n01, 19-36,  

jan – abr. 2020 

 

Provocação 11: O estudo de história a partir da História Local 

 

O Currículo da Cidade se alinha a BNCC a partir do conteúdo do 6º ano, deixando 

pouco espaço para a história local. 
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Defendemos um estudo de História que leve em consideração as histórias locais, o 

resgate de memórias silenciadas, de memórias contra hegemônicas, em especial 

para que os alunos possam se compreender como sujeitos históricos capazes de 

intervir na sociedade e possam ir além dos grandes temas. 

Sabemos das dificuldades em ter acesso a trabalhos sobre a história local, por isso 

deixaremos aqui um conjunto de obras voltada para os professores da região do 

Itaim Paulista e São Miguel Paulista, mas que podem ser úteis para outras regiões. 

Dois livros são publicados pela Arquivo Municipal de São Paulo por terem ganhado 

um concurso de monografias, este concurso ocorre desde 1968, atualmente a 

Coleção História dos Bairro de São Paulo tem 38 títulos que estão todos disponíveis 

para seram baixados em uma página da Prefeitura. 

Tanto o volume dedicado ao Itaim Paulista (2019), quanto o dedicado ao de São 

Miguel Paulista (1970) não foram feitos por historiadores profissionais, mas servem 

tanto para conhecer a história destas localidades quanto para retirar trechos para 

serem utilizados em sala de aula, uma vez que apresentam uma linguagem 

acessível. 

O artigo que vamos indicar aqui de Valéria Magalhães e Ricardo Santhiago, A Zona 

Leste de São Paulo e a história oral: História pública, políticas de memória e 

pesquisa acadêmica, faz um intessante levantamento de iniciativas de memória na 

Zona Leste, o que colabora para que professores de outras regiões possam ter em 

mãos um mapeamento de iniciativas das mais diversas, além de o artigo discutir a 

questão de como os registros de memórias locais muitas vezes não são feitos por 

profissionais e de como os movimentos sociais reivindicam uma produção da 

academia para suas causas que nem sempre consegue ser respondida devido as 

características do trabalho acadêmico, trazendo um pouco da discussão do papel 

das universidades nas regiões periféricas e sua relação com diversos agentes e 

seus interesses. 

Dos mesmos autores vamos indicar a coletânea Memória e Diálogo: escutas da 

Zona Leste, visões sobre a história oral, organizado pelos mesmos pesquisadores e  

que é resultado do 1º Simpósio de história oral e memória: Memória da Zona Leste 

de São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH). 

Valéria Barbosa Magalhães ainda coordena o GEPHOM – Grupo de Estudos e 

Pesquisa em História Oral e Memória na instituição citada, que tem um  canal no 
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youtube com vídeos de palestras, debates e micro-aulas que podem ajudar a 

subsidiar trabalhos com história oral, inclusive de viés decolonial. 

Indicaremos também dois trabalhos acadêmicos, de Paulo Fontes e de Odair da 

Cruz Paiva, ambos sobre a migração nordestina para São Miguel Paulista, os 

trabalhos oferecem uma gama de possibilidades de reflexão e  uso na sala de aula. 

Temos também a indicação de dois textos teóricos, o primeiro é de José de Sousa 

Martins, que trata da história para além do centro, que ele chama de uma história 

circunstâncial, e um texto Pilar Cuevas Marin, que infelizmente não tem tradução 

para o português, mas que aproxima a prática de resgate de histórias locais com um 

projeto decolonial, inclusive fazendo um resgate de práticas de recuperação da 

memória coletiva na América Latina que envolvem a educação popular de Paulo 

Freire, trazendo o potencial decolonial para o trabalho com memória. 

 

BOMTEMPI, Sylvio. O Bairro de São Miguel Paulista. São Paulo: Arquivo Histórico 

Municipal, 1970. 

 

FONTES, Paulo. Um Nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São 

Miguel Paulista (1945-66). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 

PAIVA, Odair da Cruz. Caminhos cruzados: migração e construção do Brasil 

moderno (1930-1950). Bauru, SP: EDUSC, 2004. 

 

MARÍN, Pilar Cuevas. Memoria Colectiva: Hacia um projecto decolonial. WALSH, 

Catherine. Pedagogías Decoloniales. Práticas Insurgentes de resistir, (re)existir e 

(re)vivir. Serie Pensamiento Decolonial. Editora Abya-Yala. Equador, 2017. 

 

MAGALHÃES, Valéria Barbosa de; SANTHIAGO, Ricardo (org). Memória e diálogo: 

escutas da Zona Leste, visões sobre a história oral. São Paulo: Letra e Voz: Fapesp, 

2011. 

 

_____________________________________________________. , A Zona Leste 

de São Paulo e a história oral: História pública. Patrimônio e Memória. São Paulo, 

Unesp, v. 13, n. 1, p. 152-178, janeiro-junho, 2017 

 



214 

 
 

 

MARTINS, José de Souza. Suburbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da 

cidade de São Paulo: São Caetano, do fim do império ao fim da República Velha. 

São Paulo: Hucitec;Unesp, 2004. 

 

MELO, Jesus Matias de. Itaim Paulista. São Paulo: Arquivo Histórico Municipal, 

2017. 

 

Canal do GEPHON – USP 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/@GEPHOMUSP Último acesso em: 

26/11/2022 

 

Site com as monografias da coleção História dos Bairros de São Paulo que contém 

os livros sobre o Itaim Paulista e sobre São Miguel Paulista. 

 

Acesso em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico/publicac

oes/index.php?p=8313  Último acesso em: 26/11/2022 
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