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RESUMO 
 

LOUREIRO, Emília Marlene Morgado. Formação de professores em serviço: uma 
experiência da rede municipal de educação de São Paulo iniciada no governo 
Erundina. 2014. 105 f. Dissertação (Mestrado em Educação) — Universidade 
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014. 

 

Este trabalho de pesquisa trata da política voltada para a formação continuada em 
serviço docente cujo período de implantação aconteceu entre 1989 e 1992 na cidade 
de São Paulo, durante a administração da prefeita Luíza Erundina, que teve à frente 
da Secretaria Municipal de Educação, nos anos iniciais de sua gestão, o professor 
Paulo Freire. Tal política marcou o início do processo de consolidação de 
conquistas, como resultado de longa luta de muitos educadores brasileiros por 
mudanças na educação. Erundina e Freire representaram a possibilidade da 
concretização de transformações estruturais na educação em um período de grande 
efervescência política da sociedade brasileira. A conquista de um espaço para 
formação na escola,  de forma democrática e com a participação dos docentes 
representava uma das grandes bandeiras desta luta. Para melhor compreensão do 
processo de implantação desta política de formação docente em serviço, optamos 
por realizar uma pesquisa qualitativa a partir de documentos e estudo bibliográfico 
seguida de uma pesquisa de campo a partir de um pequeno roteiro de questões que 
serviram como ponto de partida para a realização de um círculo epistemológico, 
envolvendo educadores que de alguma forma participaram desta política; buscando 
compor, dessa maneira, um panorama das concepções que deram sustentação a 
esta política pública possibilitando uma análise das ações que foram desenvolvidas. 

 

 

Palavras-chave: Paulo Freire; formação continuada em serviço; política pública, 
círculo epistemológico, governo Erundina  
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ABSTRACT 
 

This research deals with the policy for continuing education in teaching service 
implemented between 1989 and 1992 in the city of São Paulo, during the 
administration of Mayor Luiza Erundina, with Professor Paulo Freire as head of the 
Municipal Department of Education in the initial years of hers management. Such 
policy marked the beginning of the consolidation of achievements, as the result of 
many Brazilian educators long struggle for changes in Brazilian education. Erundina 
and Freire represented the possibility of achieving structural changes in education, in 
a period of great political effervescence of brazilian society. The conquest of space 
for training at the school in a democratic manner and with the participation of 
teachers responded to a major demand of that fight. For better understanding of the 
implementation of this teacher education policy process, we conduct a qualitative 
research based on documents and literature followed by a field survey with a small 
set of questions that served as a starting point for conducting an epistemological 
circle, involving educators who somehow participated in this policy. In this way, we 
attempted to compose an overview of the concepts that gave support to that policy, 
allowing an analysis of the actions that have been developed. 
 
 
Keywords: Paulo Freire; ongoing education; public policy; epistemological circle; 
government Erundina 
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INTRODUÇÃO — O caminho percorrido por Freire: texto e contexto 
 

Os professores e professoras são muito falados. Personagens conhecidos 
de todos, estão sempre presentes nos espaços públicos e privados, ao 
longo dos anos, dos meses. Do dia: eles e elas amanhecem com as 
cidades, com as vilas, surgindo nas ruas dos bairros ou caminhando pelo 
campo em direção à escola, nas primeiras horas da manhã. Por vezes, 
recompondo esperanças de dias melhores, na vida que se renova a cada 
alvorecer, na paisagem que desperta, esplendorosa, em cada criança, 
adolescente e jovem. Da noite: nestes territórios das cidades, das vilas e 
povoados, os professores vão chegando e saindo em direção às escolas 
noturnas, no avançar das horas, quando irão encontrar os jovens e adultos 
que lá estão, uns e outros, docentes e discentes, depois de um dia de 
trabalho e atividades (TEIXEIRA, 2007, p. 427). 

 

 
O pesquisador e seu objeto de pesquisa 

 

No inicio da década de 1980, quando estava nos últimos anos do curso de 

Letras na Universidade Metodista de São Paulo, ingressei no magistério, como 

professora eventual de Língua Portuguesa na rede pública do estado de São Paulo. 

Depois de formada, passei por um muito breve período em que atuei como 

professora na rede particular. Logo me efetivei como professora de Português e 

Inglês nas redes estaduais e municipais de São Paulo. Na rede estadual, trabalhei 

como professora de Língua Portuguesa por 12 anos, e participei ativamente dos 

movimentos por melhoria da escola pública e valorização docente. Este foi um 

momento de forte politização da categoria dos profissionais da educação e de toda a 

classe trabalhadora, de um modo geral, quando aconteceram as grandes greves1 e 

o crescente fortalecimento dos sindicatos no Brasil, mais especificamente na Região 

Sudeste do País. Talvez tenha sido neste momento que comecei a refletir sobre a 

necessidade de uma formação continuada docente que possibilite ao professor 

momentos de reflexão em que, juntamente com seus pares, possa formar sua 

identidade e a do grupo ao qual pertence, de forma a fortalecer sua autonomia e lhe 

                                                      
1 Destacamos a segunda greve dos professores estaduais de São Paulo, acontecida em 1979 (a 
primeira ocorreu em 1978), organizada pela Associação dos Professores do Estado de São Paulo 
(Apeoesp), juntamente com outros setores do funcionalismo. Era um momento de grande 
movimentação da classe trabalhadora, durante o governo Maluf, que impôs ao professorado forte 
repressão, no contexto de intenso processo de organização do movimento sindical no Brasil. Tratou-
se de um momento em que muitas das pautas sobre as questões de valorização do magistério, 
incluindo a formação continuada docente, delinearam-se e passaram a fazer parte das discussões 
educacionais em âmbito nacional (Fonte: http://www.apeoesp.org.br/o-sindicato/historia/; acesso em 
22 dez 2013). 
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garantir a posição de sujeito de seu fazer e de sua prática. Já naquela época, falava-

se da necessidade de o professor ter uma jornada de trabalho que lhe permitisse 

essa formação. 

Permaneci afastada da rede municipal paulistana por alguns anos, 

exonerando-me na gestão Jânio Quadros. Retornei como professora em 1994, na 

segunda, (agora eleito pelo voto direto) gestão Paulo Maluf, acessando em 1996 ao 

cargo de diretora de escola e iniciando, assim, minha trajetória como gestora 

educacional — no mesmo ano em que foi promulgada a então novíssima Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). Naquele momento, 

falava-se muito da autonomia docente, da importância da construção do projeto 

político pedagógico (PPP) da escola e do papel do(a) diretor(a) como 

coordenador(a) deste processo, bem como da importância de se buscar um coletivo, 

que garantisse a articulação do processo pedagógico da escola e desse sustentação 

a esta autonomia e, por conseguinte, da necessidade de construir uma prática 

pedagógica que favorecesse a emancipação de todos os envolvidos no processo. 

Neste cargo, permaneci por nove anos, até 2005, quando tive acesso, de 

novo, ao cargo de supervisora escolar. Aposentei-me em 2011, com o objetivo de 

dar sequência a minha carreira como pesquisadora e professora. 

Declaro-me, portanto, "cria" da escola pública, essa mesma que as crianças 

da periferia pobre de nossa cidade frequentam em busca de formação escolar para, 

em tese, constituir-se como sujeitos históricos e cidadãos, construir seu 

conhecimento e ampliar sua visão de mundo, na convivência com seus pares e com 

seus professores, que também vivenciam, ou deveriam vivenciar, este mesmo 

processo emancipatório. 

Desde então, venho acompanhando as grandes mudanças que ocorreram na 

educação e, em consequência, na profissionalização docente. Em minha trajetória 

de gestora educacional, pude observar a verdadeira dimensão da importância da 

escola e da figura do professor para a vida de nossas crianças, jovens e 

adolescentes. Tive a oportunidade de visualizar a relação 

docente/estudante/processo de ensino e aprendizagem com certo distanciamento, 

em uma visão mais panorâmica, que nem sempre está ao alcance de professores e 

professoras que atuam diretamente com os alunos e as alunas. Pude, ainda, ter 

contato com uma política de formação docente que acontece no espaço das escolas 
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e que, por isso, foi denominada "formação continuada em serviço", de forma mais 

aproximada desde 1996, ainda que não como alvo desta formação. 

Esta política foi implantada durante a gestão municipal de Luíza Erundina, 

que teve à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nos anos 

iniciais de seu governo, o professor Paulo Freire, com o objetivo de construir para a 

cidade de São Paulo o projeto de uma escola pública democrática e popular2, logo 

após a promulgação de uma constituição cidadã, fruto de um longo processo de luta 

de toda a sociedade brasileira. O governo Erundina foi, naquele momento, um 

símbolo da possibilidade da concretização de conquistas havia muito tempo 

almejadas pelos educadores progressistas do Brasil. 

A pauta de discussão incluiu, dentre outras, a importância de uma formação 

continuada docente em serviço, ou seja, acontecida no espaço escolar, durante o 

horário de trabalho regular docente, que propiciasse a educadores e educadoras a 

construção de uma identidade individual e coletiva, voltada para a emancipação de 

todos aqueles que habitam o espaço escolar, para a valorização de uma prática 

escolar que, ao mesmo tempo em que considerasse a herança cultural trazida pelas 

crianças ao chegarem à escola, buscasse a ampliação da visão de sua leitura de 

mundo e o acesso ao conhecimento historicamente construído de forma crítica e 

emancipatória. Esperava-se garantir a participação de todos os envolvidos, em 

particular estudantes e seus familiares, no processo de ensino e aprendizagem, 

trazendo, assim, a possibilidade da conquista de uma escola pública democrática e 

da construção de um currículo que contemplasse as reais necessidades das 

crianças e dos adolescentes vindas das classes trabalhadora que em sua maioria 

habitam as periferias da cidade. 
                                                      
2 O movimento em prol de uma escola democrática e popular nasce da necessidade da classe 
trabalhadora lutar pelo acesso à educação, principalmente à educação elementar, desde os anos 
cinquenta e início da década de sessenta, movimento interrompido pela ditadura militar em 1964. 
Canário (2007) reproduz palavras de Vanilda Paiva: "Podemos tomar aqui o exemplo do que ocorreu 
com a expansão das matrículas iniciais no ensino elementar em distintas conjunturas políticas: elas 
chegaram a se expandir a índices superiores a 8% ao ano no início dos anos 60, caindo a menos de 
0,5% no início dos anos 70. E tais índices de crescimento não estão desvinculados do maior ou 
menor peso político das classes trabalhadoras na conjuntura política daqueles períodos. Em síntese, 
à derrota política dos trabalhadores em 1964 correspondeu uma redução das oportunidades 
educacionais oferecidas [...] (PAIVA, 1980, p. 84)." Segue Canário (2007) em sua descrição da 
contribuição de Vanilda Paiva: "Tendemos hoje a considerar que a educação popular, definida como 
aquela que atende aos interesses das classes populares, é uma educação que passa fora do sistema 
formal de ensino, sendo — portanto — basicamente educação de adultos [...] Isto, porém, não nos 
deve impedir de ver que a educação popular não se restringe a ela, mas engloba toda a educação 
que se destina às classes populares: a que se vincula ao movimento popular de forma direta, mas 
também a que é organizada pelo Estado, incluindo-se aí o sistema de educação formal destinado aos 
adultos e também à população em idade escolar (PAIVA, 1980, p. 80)." 
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O governo municipal petista não teve continuidade imediata. As gestões 

seguintes, apesar de manter as jornadas de trabalho docente trazidas pelo Estatuto 

do Magistério (do qual trataremos mais adiante), deram outras cores a esta 

formação. Durante os mais de vinte anos que se sucederam ao momento de 

implantação desta política também ocorreram muitas mudanças no cenário político 

brasileiro, influenciando diretamente a sua configuração.  

Este projeto de pesquisa tem por objetivo entender melhor esta política, as 

teorias que lhe dão sustentação, seu contexto histórico de implantação e seus 

desdobramentos no desenrolar dos mais de vinte anos que se passaram, buscando 

construir um cenário do processo de formação em serviço docente em articulação 

com as demais políticas que foram concebidas. Pretendemos, assim, analisar o que 

consideramos uma política de grande importância para a educação e para o 

processo de valorização docente, de caráter inovador, guardadas as devidas 

proporções, considerando a realidade nacional e o contexto em que foi criada (final 

da década de 1980 e início da década de 1990, na cidade de São Paulo). 

Esta política foi inspirada na teoria de Paulo Freire que, nove anos após seu 

retorno do exílio, faz uma corajosa tentativa de dar concretude a suas ideias e as de 

inúmeros educadores progressistas brasileiros, já bem difundidas e reconhecidas 

por meio de inúmeras publicações, amplamente traduzidas em diversos idiomas pelo 

mundo afora, a partir do ideal transformar de forma a mudar substancialmente a 

educação na cidade de São Paulo. Ele foi secretário de Educação no período de 

janeiro de 1989 a maio de 1991, quando retornou para suas atividades acadêmicas, 

sendo substituído pelo professor Mario Sérgio Cortella, que participava de seu 

governo desde o inicio e era seu chefe de gabinete e deu continuidade aos projetos 

que se encontravam em andamento.3 

Freire teve o papel de desenvolver, na rede paulistana, todo um processo de 

discussão a respeito da construção do currículo nas escolas, o que incluía o 

processo de formação continuada e valorização do professor, em uma perspectiva 

emancipatória e humanizadora, inspirado nos projetos de educação popular que 

ocorreram desde o início da década de 1960, quando o educador trabalhou com 

educação de jovens e adultos durante o governo de João Goulart nos estados do 

                                                      
3 A professora Roseli Fischman, durante a mesa de qualificação deste trabalho, ressaltou que Paulo 
Freire não foi o único protagonista desse processo de mudanças, mas fazia parte de um grupo de 
educadores progressistas que, havia décadas, lutavam por mudanças na educação no Brasil. 
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nordeste do Brasil. Via ali a possibilidade de erradicar o analfabetismo do Brasil 

mediante a criação do Plano Nacional de Educação (PNE) em um período anterior à 

ditadura militar, em que se exilou e ficou fora do Brasil por um período de 15 anos, 

morando por longo tempo no Chile e atuando em diversos países do Terceiro Mundo 

em projetos de educação popular. 

Quase uma década após seu retorno ao Brasil, em um contexto de abertura 

política e anistia aos exilados da ditadura, Freire e muitos outros educadores se 

propunham a lançar as bases do que seria para o País uma educação democrática e 

popular voltada para a apropriação pelas camadas populares de instrumentos que 

lhe possibilitassem lutar por melhores condições de vida para toda a população que 

até então se encontrava à margem dos direitos humanos essenciais. A educação 

tinha aí um importante papel. 

Para tanto, era necessário levar a sério o significado dos termos 

"participação", "construção do conhecimento/identidade" e "formação dos sujeitos", 

bem como a concepção de "sujeito coletivo" — que, para Freire, tem uma dimensão 

bem radical e requeria atos administrativos e investimentos por parte das 

autoridades governamentais. 

Observemos alguns trechos da carta "aos que fazem a educação pública na 

cidade", publicada no Diário Oficial do Município em 1º de fevereiro de 1989: 

 
[...] A Secretaria precisa de burocracia, não do burocratismo; precisa do 
acadêmico, mas não do academicismo. Precisa de professores que valorize 
a unidade teoria - prática, professores curiosos que respeitem a linguagem 
da criança, que pensem rigorosamente sem abandonar a poesia, que 
proponham uma forma cientifica de pensar o mundo, sendo assim capazes 
de fazer uma reflexão critica sobre a sua própria prática. O aluno deverá ser 
o centro das preocupações, a medida do êxito ou do fracasso de nossa 
política. [...] Neste sentido, concomitantemente com sua pratica docente, a 
formação continua do magistério [grifo nosso] será prioritária. [...] Uma 
escola pública popular não é apenas à qual todos tem acesso, mas aquela 
de cuja construção todos podem participar, aquela que atende realmente 
aos interesses populares que são os interesses da maioria: e, portanto, uma 
escola com uma nova qualidade baseada no compromisso, numa postura 
solidária , formando a consciência social e democrática. Nela todos os 
agentes, e não só os professores, possuem papel ativo, dinâmico, 
experimentando novas formas de aprender, de participar, de ensinar, de 
trabalhar, de brincar e de festejar. [...] A qualidade dessa escola deverá ser 
medida, por isso, não apenas pela qualidade de conteúdos transmitidos e 
assimilados, mas igualmente pela solidariedade de classe [grifo nosso] que 
tiver construído, pela possibilidade que todos os usuários da escola – 
incluindo pais e comunidade – tiverem de utilizá-la como um espaço para 
elaboração de sua cultura. [...] 
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Neste documento, ficam latentes os princípios da administração Freire, 

baseada na ampla participação popular para a construção do currículo a partir de 

uma cultura de classe, da construção de uma escola na qual todos tenham voz e 

possam transformar sua própria realidade. 

Várias providências foram tomadas para dar concretude a esses ideais. Uma 

delas foi a retomada do Regimento Comum das Escolas Municipais, que, embora 

estivesse presente desde o início da organização da rede pública municipal, foi 

editado na gestão Covas, abolido pelo governo Jânio Quadros, reeditado, 

implantado nas escolas bem no inicio do governo de Luiza Erundina e publicado em 

fevereiro de 1989, na mesma ocasião da publicação da carta acima citada, alterado 

e republicado em dezembro de 1991. Tal documento teve a função de ditar as 

diretrizes para a organização da escola, fortalecendo a atuação dos conselhos 

escolares como órgãos de deliberação e gestão e introduzindo corajosas mudanças 

na educação. 

Em 1992, foi publicado no Diário Oficial do Município o Estatuto do Magistério, 

a Lei nº 11.229, alterada posteriormente pela Lei nº 11.434/93, ambas consideradas 

um marco para o magistério paulistano: a partir daí, professores e professoras teriam 

a possibilidade de optar por uma jornada docente que lhes proporcionasse oito 

horas de trabalho coletivo semanal, mais três horas-aula de trabalho individual e 

quatro em local de livre escolha, além das 25 horas-aula de trabalho em regência. 

Esta legislação foi precedida de todo um processo de discussão sobre o 

currículo e a organização do trabalho escolar marcada pela figura do professor 

Paulo Freire na administração municipal. Todas as entidades representativas do 

professorado foram convocadas a participar de sua elaboração. 

Ao chegar ao governo, Freire defrontou-se com inúmeros problemas — "salas 

de aula superlotadas, infraestruturas degradadas, recursos públicos insuficientes, 

professores com excesso de trabalho e mal pagos, comunidades marcadas pelo 

desespero econômico e pela violência" (TORRES et al., 2002, p. 27). Propôs um 

trabalho pedagógico que visava dar voz à comunidade, que buscasse formar o aluno 

para o exercício de uma cidadania crítica, que levasse em consideração as 

experiências das crianças ao chegar ao espaço escolar, atribuindo à escola o papel 

de centro de (re)criação e irradiação da cultura popular, de uma forma mais 

ampliada, de modo a propiciar aos alunos a apropriação dos bens da cultura, estes 

concebidos como ferramentas para o fortalecimento da classe trabalhadora — como 
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se pode observar neste trecho da carta aos educadores publicada no Diário Oficial 

do Município em 10 de outubro de 1992, assinada pela então prefeita Luiza 

Erundina, pelo secretário de Educação em exercício (1991-1992), Mario Sergio 

Cortella, e pelo antigo secretário (1989-1991), Paulo Freire, destinada "àqueles que 

conosco constroem um ensino público de qualidade para São Paulo", citada por 

TORRES et al. (2002, p. 49; grifo nosso): 

 
[...] Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, 
postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar 
coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de pura 
experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne 
instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar em sujeito de sua própria 
história. A participação popular na criação da cultura e da educação rompe 
com a tradição de que só a elite é competente e sabe quais as 
necessidades e interesses de toda a sociedade. A escola deve ser também 
um centro irradiador de cultura popular, à disposição da comunidade, não 
para consumi-la, mas para criá-la. [...] A escola é também um espaço de 
organização política das classes populares. A escola como um espaço de 
ensino-aprendizagem será então um centro de debates de ideias, soluções, 
reflexões, onde a organização popular vai sistematizando sua própria 
experiência. O filho do trabalhador deve encontrar nessa escola os meios 
de autoemancipação intelectual independente dos valores das classes 
dominantes. A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, 
uma postura, um modo de ser. A marca que queremos imprimir 
coletivamente às escolas privilegiará a associação da educação formal com 
a educação não formal. A escola não é o único espaço da veiculação do 
conhecimento. Procuraremos identificar outros espaços que possam 
propiciar a interação de práticas pedagógicas. 

 

Este documento, divulgado no final da administração Erundina, deixa evidente 

o caráter inovador e contra-hegemônico da escola freiriana. Estamos diante de uma 

proposta de uma escola nova, onde as crianças e toda a comunidade deveriam ter 

vez e voz, onde as crianças e a comunidade poderiam participar ativamente de sua 

organização, de sua construção. 

A reforma educativa então proposta "refletia a ideologia democrático-socialista 

do Partido dos Trabalhadores que venceu as eleições municipais em 1989" 

(TORRES et al., 2002, p. 25). Segundo este autor, desde 1989 já se encontrava em 

andamento o projeto interdisciplinar (o chamado "projeto Inter") que deu origem a 

todo um processo de reforma educacional baseada em três princípios básicos: a 

gestão democrática, através do fortalecimento dos conselhos de escola, o 

Movimento de Reorientação Curricular (MRC) e a formação continuada docente. 

Esta formação concretizou-se de forma a atingir mais especificamente o 

professorado a partir da publicação do Estatuto, já no último ano do governo petista, 
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embora seu conteúdo não deva ser compreendido apenas como mudança na 

legislação, pois é, de fato, fruto de todo um debate a respeito de questões de fundo, 

como a autonomia e a valorização docente, a importância da construção de uma 

identidade coletiva que pudesse refletir os anseios e as necessidades de cada uma 

das escolas da rede municipal. 

Entretanto, seus esforços foram, em certa medida, prejudicados pelo contexto 

econômico e social brasileiro da década de 1990, época em que ocorreram grandes 

mudanças no cenário político e educacional motivadas por uma nova ordem 

nacional e mundial que vinha se instaurando, em decorrência do forte processo de 

globalização e aprofundamento das contradições do capitalismo mundial. 

Para Frigotto e Ciavatta (2003), a década de 1990 foi marcada pelo 

neoliberalismo em que os valores do mercado determinam as relações humanas na 

sociedade, e há um predomínio nas políticas públicas voltadas para a educação, da 

concepção de que a educação é sobretudo uma condição importante para a garantia 

do progresso econômico de cada um,4 o que contraria as concepções de educação 

popular defendidas por Freire. 

Nessa direção, pode-se afirmar que a década de 1990 foi marcada pela 

mundialização do capital e do conhecimento. O conhecimento, em particular, 

transformou-se em mercadoria, em moeda de troca, trazendo para a educação 

profundas transformações em virtude de uma postura mais individualista, menos 

humanizadora em relação à vida. "A crise do pensamento comprometido com 

mudanças fundas na atual (des)ordem mundial é, também, a crise do pensamento 

utópico e da acuidade da teoria social" (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 96-97). 

No mesmo estudo, esses autores destacam que, no inicio daquela década, o 

Brasil viveu na política, primeiramente, a perda da oportunidade de termos um 

governo democrático e popular na esfera federal, quando Lula perdeu as eleições 

presidenciais. Ainda que por pouco tempo, instalou-se o governo de Collor de Mello, 

seguido pelos de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso — o qual governa 

por oito anos e representa para o País o momento em que o neoliberalismo e as leis 

de mercado predominam sobre o pensamento educacional brasileiro, influenciando  

a forma como foi constituído o currículo na educação e as políticas públicas 

educacionais em todos os níveis. 

                                                      
4 No artigo citado, os autores evidenciam o individualismo exacerbado promovido pela onda neoliberal 
acontecida nos anos 1990 e que trouxe um enfoque diferente para a educação. 
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Defendem os autores: 

 
Coerentemente com as reflexões e experiências teórico-políticas de 
especialistas e trabalhadores da educação em todos os níveis do sistema 
educacional no País, acumuladas historicamente, cabe a defesa de uma 
escola unitária, que supere o dualismo da organização social brasileira, com 
consequências para a organização do sistema educacional (FRIGOTTO; 
CIAVATTA, 2003, p. 121). 

 

A citação remete à situação presente em toda a história da educação 

brasileira, em que temos uma escola voltada para a formação de mão de obra e 

destinada às camadas menos favorecidas da população, e uma educação de cunho 

humanista e propedêutico destinada à classe dominante — condição reforçada pelo 

neoliberalismo, cabendo aos educadores progressistas a luta por sua superação. 

Em 26 de dezembro de 2007, foi publicado o novo Estatuto do Magistério (Lei 

nº 14.660), que manteve o formato das jornadas de trabalho docente, com 

ampliação para que os professores em exercício nos Centros de Educação Infantil 

(CEIs), antigas creches municipais, também pudessem usufruir desta formação em 

serviço, embora com menos horas-aulas, em comparação com seus colegas das 

Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei's) e Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (Emef's).5 

Embora tecnicamente as jornadas docentes aconteçam ainda hoje no mesmo 

formato em que de início foram pensadas, esta política não produziu os efeitos que 

os educadores progressistas esperavam na época de sua implantação. Ao governo 

de Luiza Erundina se sucederam os governos de Maluf e Pitta, Marta Suplicy, Serra 

e Kassab e, atualmente, Fernando Haddad. 

O presente trabalho de pesquisa presta-se, assim, a buscar uma melhor 

compreensão desta política pública dada a complexidade e relevância do objeto a 

ser estudado. 

Para que possamos estabelecer um foco de observação desta realidade, a 

partir do processo de implantação desta política de formação docente em serviço, 

formulamos as questões a seguir, que sintetizam a problematização do presente 

trabalho de pesquisa. Tais questões serão completadas por outras, concebidas para 

compor uma pesquisa de campo por meio de um círculo epistemológico, cujos 

                                                      
5 Os CEIs atendem hoje as crianças de 0 a 3 anos de idade; as Emei's, as de 4 e 5 anos; e as Emef's, 
as que frequentam os nove anos referentes ao ensino fundamental, portanto, com 6 a 14 anos de 
idade, podendo atender também a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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fundamentos explicitaremos adiante, com a contribuição de educadores que 

participaram desta política. 

• Como se desenrolou o processo de implantação da política de formação 

continuada em serviço nas unidades educacionais da rede municipal de 

educação paulistana durante a administração de Luíza Erundina no período 

de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992? De que forma as ideias 

de Freire influenciaram este processo? 

• Como esta política vem sendo pensada nos anos que se sucederam a sua 

implantação? 

• Como esta política se constitui hoje para contribuir com a construção das 

práticas docentes desenvolvidas nas escolas? Afinal, o que restou da 

proposta freiriana? 

Estudamos alguns documentos legais publicados no período 

Erundina/Freire/Cortella e alguns outros mais recentes, produzidos ao longo dos 

anos. Tais documentos trazem informações relevantes acerca do pensamento 

educacional, configurando-se, dessa maneira, em um panorama das concepções 

que envolveram esta política pública. 

Organizamos nosso trabalho da maneira exposta a seguir. 

No Capítulo I ("A epistemologia e a ontologia freirianas, suas implicações no 

processo de formação docente"), realizamos uma análise do pensamento crítico de 

Paulo Freire, de forma descritiva, no intuito de melhor compreender os caminhos 

percorridos no processo de implantação dessa política, buscando estabelecer 

pontos de convergência com outros autores que se preocuparam com o tema 

estudado em uma perspectiva critica e historicamente contextualizada e uma melhor 

compreensão das concepções que motivaram a implantação dessa política de 

formação docente. Procuramos garantir, assim, o aprofundamento teórico e o rigor 

cientifico necessários ao trabalho de pesquisa. 

No Capitulo II ("A utopia possível"), apresentamos o histórico do processo de 

implantação desta política pública, mesclando as informações obtidas com as 

pesquisas bibliográfica e documental: a descrição de alguns documentos legais que 

foram publicados durante e após o período estudado, de forma a propiciar o 

aprofundamento e problematização das diferentes concepções que nortearam todo o 

processo de implantação e desenvolvimento desta política pública, numa 

perspectiva de análise e compreensão dos fenômenos. 
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No Capitulo III ("Caminhos metodológicos"), expomos de forma mais 

pormenorizada a forma como nos propomos a pesquisar: trata-se de uma pesquisa 

de natureza qualitativa, que se utiliza de três estratégias de forma combinada, a 

pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo. Nesta última, utilizamos a 

metodologia dos círculos epistemológicos, inspirados nos círculos de cultura de 

Freire em suas intervenções político-pedagógicas mundo afora. Buscamos explicitar 

a teoria dos círculos epistemológicos, que tem como meta a constituição dos sujeitos 

transindividuais (ROMÃO, 2013) para a construção e divulgação de novos 

conhecimentos. 

No Capítulo IV ("Contribuições do sujeito transindividual"), expomos os 

resultados da pesquisa de campo, de forma a buscar uma síntese desta 

problemática a partir das perspectivas de sujeitos que, assim como esta 

pesquisadora, vivenciaram a política pública em diversos momentos e, juntos, 

tivemos a oportunidade de, em comunhão, compartilhar saberes a respeito de 

experiências vividas. 

Nas Considerações Finais, fizemos o resumo do caminho percorrido na 

pesquisa, de forma a propiciar uma breve análise histórica da administração 

Erundina e das que a sucederam na tentativa de buscar uma visão atualizada da 

política pública em questão, de sua importância para o avanço das práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas e das concepções que estiveram presentes 

em todo esse processo. 
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Capítulo I — A ONTOLOGIA E A EPISTEMOLOGIA FREIRIANAS: 
suas implicações no processo de formação docente 

 
Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 
um poema, uma tela, uma canção, um livro têm por trás de si uma única 
razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um 
poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados 
por múltiplas razões de ser de que algumas estão mais próximas do 
ocorrido ou do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de 
ser. Por isso é que a mim me interessou sempre mais a compreensão do 
processo em que e como as coisas se dão do que o produto em si 
(FREIRE, 1999, p. 18). 

 

 

A citação em epigrafe apresenta, de forma bem contundente, a maneira como 

Freire busca a compreensão e a análise dos fenômenos sociais. Parece-nos 

apropriado adotar uma análise processual do objeto em questão, já que o tema se 

reporta a seres humanos e, portanto, seres históricos e inconclusos. 

Neste capitulo, tentaremos compreender melhor as teorias que deram 

sustentação ao projeto de implantação da política de valorização e formação 

docente em serviço vigente na gestão municipal de Luíza Erundina, que contou, em 

seus primeiros anos, com o professor Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal 

de Educação. 

Para tanto, focamos nosso trabalho no pensamento freiriano, buscando 

apreender deste as ideias que iluminaram e (ainda iluminam?) esta problemática. 

Iniciaremos por uma breve apresentação de sua trajetória, passando à compreensão 

da ontologia e da epistemologia freirianas. Depois, tentaremos desenvolver e discutir 

outros temas que entendemos de fundamental importância para a análise do 

fenômeno que estamos estudando. 

 
 

1.1. Afinal, quem foi Paulo Freire? 
 

 

Paulo Regius Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, 

em Pernambuco. Embora de família de classe média, teve uma infância pobre em 

decorrência da depressão de 1929, o que influenciou sua obra. Trabalhou 
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primeiramente no Serviço Social da Indústria (Sesi) e no Serviço de Extensão 

Cultural da Universidade do Recife. Sua filosofia educacional expressou-se 

primeiramente em 1958 na sua tese de doutorado na Universidade do Recife e, mais 

tarde, como professor de História da Educação na mesma universidade, bem como 

em suas primeiras experiências de alfabetização, como a de Angicos, no Rio Grande 

do Norte, em 1963.6 

A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em 

0campanhas de alfabetização e, por isso, acusado de subverter a ordem instituída, 

foi preso após o golpe militar de 1964. Depois de 72 dias de reclusão, foi convencido 

a deixar o País. Exilou-se primeiramente no Chile, onde desenvolveu por cinco anos 

trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a 

Reforma Agrária (Icira). Foi aí que escreveu a que é considerada sua principal obra, 

Pedagogia do Oprimido, em 1968. 

Em 1969, trabalhou na Universidade de Harvard, em colaboração com grupos 

engajados em novas experiências educacionais, tanto em zona rurais quanto 

urbanas. Durante os dez anos seguintes, foi consultor especial do Departamento de 

Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra (Suíça). Nesse período, 

deu consultoria educacional junto a vários governos do Terceiro Mundo, 

principalmente na África. 

Em 1980, depois de 16 anos de exílio, retornou ao Brasil para "reaprender 

seu país". Lecionou na Universidade de Campinas (Unicamp) e na Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-SP). Em 1989, tornou-se secretário de Educação do 

município de São Paulo.7 

                                                      
6 Canario (2007), em sua recensão à obra já citada de Vanilda Paiva, Paulo Freire e o nacionalismo 
desenvolvimentista, em que examina a trajetória de Freire de forma crítica, buscando analisar sua 
contribuição para a educação brasileira, "cobrindo o período que vai até 1965" (CANARIO, 2007, p. 
82), destaca a afirmação da autora: "A famosa experiência de Angicos, legitimada pela presença e o 
aval político do então presidente João Goulart, tornou Paulo Freire um dos mais conhecidos e 
prestigiados pedagogos no Brasil, particularmente através do 'método de alfabetização' proposto, 
experimentado e apresentado como capaz de alfabetizar adultos em apenas 40 horas. Este método 
constituiria a base para a realização de um ambicioso Plano Nacional de Alfabetização (PNA) que 
propunha como meta a alfabetização de cinco milhões de brasileiros no curto período de dois anos. A 
esperança suscitada pelo 'método Paulo Freire' de representar uma solução pedagógica de validade 
universal, de efeitos quase milagrosos, explica a notoriedade ganha por Paulo Freire num contexto 
nacional e internacional em que o analfabetismo e o desenvolvimento eram encarados como 
problemáticas centrais e umbilicalmente ligadas" (CANARIO, 2007, p. 83). 
7 Professora Roseli Fischman, durante a apresentação do presente trabalho, como membro da banca 
examinadora, nos lembra que Freire, ao assumir a frente da secretaria de educação, se arrisca e põe 
em jogo suas convicções de pesquisador e professor, mostrando, assim, sua humanidade, uma vez 
que, na ocasião, já era considerado um mito e encontrava-se no auge de sua carreira de pesquisador 
e escritor. 
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Paulo Freire é cidadão honorário em muitas cidades do Brasil e no exterior. A 

ele foi outorgado o título de doutor honoris causa por 27 universidades, e ganhou 

muitos outros prêmios pelo mundo afora, dentre os quais o "Prêmio Unesco da 

Educação pela Paz" (1986) e o "Prêmio Andres Bello" da Educação dos Continentes 

(1992). No dia 10 de abril de 1997, lançou seu último livro, intitulado: Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários á prática educativa (FREIRE, 2011).  

Faleceu no dia 2 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um enfarto agudo 

no miocárdio.8 

Ana Maria Araújo Freire, em notas no livro À sombra desta mangueira 

(FREIRE, 2012), dentre outras observações de caráter editorial, faz menção ao 

importante título recebido por Paulo Freire — Patrono da Educação Brasileira — que 

o consagra como o maior educador do País, por sua obra e sua práxis, nomeado por 

meio da Lei nº 12.612, resultado de projeto de lei da deputada Luiza Erundina e 

aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado, assinada pela presidente Dilma 

Rousseff e pelo ministro Aluísio Mercadante em 13 de abril de 2012, ressaltando que 

não seja este apenas um ato de reconhecimento simbólico por sua vida e obra, "mas 

como indicador de uma vontade política de nosso governo de mudar a cara da 

escola e da educação em nosso país" (FREIRE, 2012, p. 11). 

 

2. A ontologia freiriana 
Para uma melhor compreensão da política de formação docente implantada 

durante a gestão Erundina faz-se necessário focar nossa atenção em alguns 

princípios freirianos presentes em quase toda a sua obra. Iniciaremos com a 

ontologia freiriana, pois entendemos que as ações que foram implantadas por Freire 

à frente da secretaria municipal de educação de São Paulo se permearam em sua 

concepção de homem e, consequentemente de sociedade e de educação. 

Apoiando-nos em sua obra, tentaremos compreender melhor tais concepções que 

contribuíram sobremaneira para a constituição de nosso objeto de estudo. 

Para Freire, contrária à prática pedagógica bancária “em que a educação se 

torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 

depositante” (FREIRE,1987,p.33), há que se adotar uma pedagogia libertadora que 

traz os princípios de uma concepção problematizadora, onde os seres humanos e, 

em consequência, a educação, são assim  definidos: 
                                                      
8 Fonte: acervo.paulofreire.org/xmlui/bitstream/handle/7891/3225/FPF_PTPF_03_003.pdf. 
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[. . .] parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos 
homens. Por isso mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo 
como seres inacabados, inconclusos em e com uma realidade, que sendo 
histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos 
outros animais, que são apenas inacabados mas não são históricos, os 
homens se sabem inacabados. Tem a consciência de sua inconclusão. Aí 
se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na 
consciência que dela têm. Daí que seja a educação um que-fazer 
permanente. Permanente na inconclusão dos homens e  do devenir da 
realidade. (FREIRE, 1987, p. 42) 

 
Na citação acima, ficam  claros os princípios da ontologia freiriana que 

concebe os seres do universo como seres "incompletos", "inconclusos" e 

"inacabados"9. "Incompletos porque precisam uns dos outros, inconclusos porque 

estão em constante transformação e inacabados porque são imperfeitos" (ROMÃO, 

2013)10. Esta é a base de compreensão para uma ontologia universal: “para ser tem 

que estar sendo” (FREIRE,1987, p.42). Os homens são, portanto, seres históricos e 

sua historicidade é o que os difere dos demais seres do universo  e a educação 

torna-se, nesta perspectiva, um constante processo de construção e reconstrução. 

 Na ontologia freiriana,11 o que distingue os seres humanos dos outros seres 

do universo é a consciência de sua condição de incompletude, inconclusão e 

inacabamento, por conseguinte, os seres humanos vivem em uma permanente 

busca de, a partir da leitura da realidade e da apropriação dos bens da cultura, 

serem sujeitos de seu processo de transformação. Desta forma: 
Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que 

se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta [...], é sua 
vocação histórica, contraditada pela desumanização que, não sendo 
vocação, é viabilidade, constatável na história. E enquanto viabilidade, deve 
aparecer aos homens como desafio e não como freio no ato de buscar. 

                                                      
9 Na videoconferência "A humanização da Pedagogia na perspectiva freiriana" (apresentada 

em 18 de março de 2013 no auditório da Universidade Metodista de São Paulo por ocasião da aula 
magna do curso de Pedagogia, destinada tanto aos alunos dos cursos presenciais e do ensino a 
distância, como à comunidade acadêmica em geral), o professor José Eustáquio Romão, no intuito de 
lançar luz às teorias freirianas; esclareceu que  toda a teoria, e portanto, também a Pedagogia,  tem 
uma ontologia e uma epistemologia. A primeira é definida, de um modo geral, como a "teoria do ser"; 
a segunda, como "a teoria do conhecimento". 
10 Fizemos, nesta parte de nosso trabalho, várias alusões à fala do conferencista, no citado evento, 
que explicou de forma brilhante a teoria freiriana, principalmente no tocante a sua ontologia e a sua 
epistemologia, de modo a nos auxiliar na compreensão e no esclarecimento dos fundamentos da 
mesma. 
11 Duran (2006) assim justifica o uso do termo freiriano em vez de freireano: "E aqui queremos 
ratificar, definitivamente, nossa convicção a respeito do uso do adjetivo 'freiriano' e, não, 'freireano'. 
Como sabemos, os radicais e os afixos são base de significação e, por isso, não podem se alterar. 
Ora, quando o sufixo 'iano' é aposto a nomes próprios que terminam com a vogal 'e', por uma questão 
de eufonia, na língua portuguesa, uma delas deve desaparecer. Assim ocorreu com 'comtiano', 
'lockiano', etc., como se pode constatar nos melhores dicionários do idioma mencionado. Em 
coerência com este pensamento, utilizamos 'freiriano' e não 'freireano'." 
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Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se ao isolamento, 
no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí 
que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e 
oprimidos. (FREIRE, 1987,p.43)  

 

Somos, assim, seres em constante transformação e movimento, como tudo o 

que está no universo, mas querendo ser mais a cada instante. Entretanto, esse 

processo somente acontece quando em contato com os demais seres humanos, que 

comungam de um mesmo processo de humanização. 

"Os seres humanos se movem fazendo projetos de futuro por toda a vida" 

(ROMÃO, 2013). Por esta razão, o fundamento ontológico de Paulo Freire está na 

esperança. O que dá singularidade aos seres humanos, na concepção freiriana, é o 

fato de serem "seres esperançosos" (ROMÃO 2013) e, portanto, diferentes de todos 

os outros seres que habitam o universo. Romão (2013) esclarece que esta 

concepção humanista de Freire é, em síntese, o conceito que também o diferencia 

de todos os outros filósofos, dando singularidade a sua obra.  

Entretanto, para Freire: “[...] A utopia, porém, não seria possível se faltasse a 

ela o gosto da liberdade, embutido na vocação para a humanização. Se faltasse 

também, a esperança (grifo nosso) sem a qual não lutamos.(FREIRE, 1999,p.99)”  

Portanto: 
 “Esperança que tem sua matriz na natureza do ser humano que 

sendo histórico  inconcluso e consciente de sua inconclusão, condicionado 
e não determinado, ou como diz François Jacob, “programado, mas para 
aprender”, não poderia ser, sem mover-se na esperança.” (FREIRE, P.50, 
2012) 

 

Desta forma, esta esperança está intimamente ligada à luta que homens e 

mulheres travam a favor da  libertação, mas ainda assim, vale à pena frisar: “A 

esperança na libertação não significa  já a libertação. É preciso lutar por ela, dentro 

de condições historicamente favoráveis, se estas não existem, temos de pelejar 

esperançadamente para criá-las, viabilizando, assim a libertação”. (FREIRE, 2012, 

p. 50) Sendo assim, não basta ter esperança, é preciso associar a esperança, que é 

inerente à condição humana, á luta histórica de homens e mulheres por uma  vida 

digna, e a educação tem aí um  importante papel a cumprir. 
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Romão(2013) destaca, ainda, outro conceito importante para a compreensão 

da ontologia freiriana, ao afirmar que o fato de os seres humanos serem seres 

esperançosos resulta em serem "seres pedagógicos".12  

Portanto, "ninguém educa ninguém, ninguém  educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1987,p.39),ou seja, os 

homens somente são em comunhão com outros seres humanos, um completando a 

humanidade do outro em um movimento constante de sempre querer ser mais.  

Vejamos, ainda, na citação a seguir, como Freire concebe a própria ontologia:  
 
“[...] Na verdade, falo da ética universal da mesma forma como falo 

de sua vocação ontológica para Ser mais, como falo de sua natureza 
constituindo-se social e historicamente não como um a priori da história. A 
natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na história. É uma 
natureza em processo de estar sendo com algumas conotações 
fundamentais sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria 
presença humana no mundo como algo original e singular. Quer dizer, mais 
do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, 
com o mundo e com os outros[...].” (FREIRE, 2011, P.20) 

 
 Nesta perspectiva,  o professor assume o papel de mediador que, enquanto 

ensina o aluno, aprende com este as novas formas de ver o mundo e de "ser mais" a 

cada instante que passa. O professor é "inicialmente um animador cultural que 

provoca os alunos e depois os ajuda a organizar, sistematizar suas ideias" (ROMÃO, 

2013). 

Na teoria freiriana, explica Romão (2013) "quem produz a cultura humana é o 

sujeito coletivo" , o que torna os seres humanos "sujeitos transindividuais", uma vez 

que somente conseguimos realizar nosso desejo de "ser mais" em comunhão com 

os outros seres humanos, multiplicando nossas forças e nos fortalecendo enquanto 

seres humanos e enquanto grupos humanos. Assim, o que produz o crescimento 

individual e coletivo é a capacidade que cada um de nós tem de ser mais, de 

conhecer, de ter esperança e contribuir com a humanidade uns dos outros. 

 

 

 
 
 
                                                      

12 Durante a citada videoconferência, Romão explica que, na antiguidade greco-romana, o 
pedagogo não era o professor, mas o escravo que conduzia a criança a qualquer lugar que esta 
precisasse ou quisesse ir — paidós + agōgós, "condutor de crianças". Assim, não cabe ao professor 
ensinar, mas conduzir seus alunos. 
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1.3. A epistemologia freiriana 
 

Sabendo que posso saber social e historicamente, sei também que o que 
sei não poderia escapar à continuidade histórica. O saber de hoje não é 
necessariamente o de ontem nem tampouco o de amanhã. O saber tem 
historicidade. Nunca é, está sempre sendo. Mas isto não diminui em nada, 
de um lado, como já disse, a certeza fundamental de que posso saber, de 
outro, a possibilidade de saber com maior rigorosidade metódica o que 
aumenta o nível de exatidão do achado (FREIRE, 2012, p. 29). 

 

 

O trecho em epígrafe traduz a síntese da epistemologia freiriana, em que o 

saber está intimamente ligado ao ser e, por esta razão, encontra-se em constante 

transformação e aprimoramento. Isto, por si só, já traria uma perspectiva inovadora 

para a educação e para o processo de ensino e aprendizagem. Assim como homens 

e mulheres, o conhecimento não é, mas está sendo, e se constrói no contato entre 

os humanos. 

Para Freire, todo ser humano nasce com uma consciência ingênua, que só se 

transforma em consciência crítica quando sua curiosidade ingênua transforma-se em 

curiosidade epistemológica. 

 
Na verdade, a curiosidade ingênua que, desarmada, está associada ao 
saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 
aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto 
cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas 
não de essência (FREIRE, 2011, p. 33). 

 

Segundo a epistemologia freiriana, ao nascer, o ser humano é um sujeito 

intransitivo, isto é, um ser que se contenta com o que está posto no mundo; ao 

crescer, vai aos poucos adquirindo a capacidade de indagar o mundo e, assim, se 

torna um sujeito transitivo. Quanto maiores forem as dúvidas e as incertezas que os 

seres humanos têm do mundo que os cerca, maiores serão as possibilidades de 

desenvolverem sua consciência e maior será sua capacidade de superação da 

consciência ingênua, do pensamento mágico, da aceitação do que está posto, 

aprimorando-se, assim, sua curiosidade crítica. 

 
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante 
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move 
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e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fizemos (FREIRE, 2011, p. 33). 

 

Desta forma, o professor passa a exercer o papel de provocador da 

curiosidade dos indivíduos, passa a ter a função de mediador pedagógico, auxiliando 

os alunos em seu processo de "superação do conhecimento imediato pelo 

conhecimento mediato, resultante da crítica do mundo" (ROMÃO, 2013), que é feita 

em comunhão, de forma coletiva, com os outros indivíduos. 

Se as pessoas aprendem coletivamente, como ajudar os alunos a aprender? 

Nós, educadores, podemos ajudar nossos alunos a "pensar certo" e sabemos 

que "só pensa certo quem não tem muita certeza sobre as suas próprias certezas" 

(ROMÃO, 2013). 

Sendo assim: 
Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não 

superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a 
disponibilidade à revisão dos achados, reconhece não apenas a 
possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo. 
Mas como não há pensar certo à margem de princípios éticos , se mudar é 
uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda – exige o pensar certo – 
que assuma a mudança esperada. Do ponto de vista do pensar certo não é 
possível mudar e fazer de conta que não mudou. É que todo o pensar certo 
é radicalmente coerente. (FREIRE, 2011, p. 35) 

 
 Na citação acima, fica clara qual é a natureza do conhecimento científico, 

que se transforma a todo instante na medida em que transforma também os 

indivíduos e a realidade onde estes estão inseridos, o que muda substancialmente a 

natureza da docência e do ato de ensinar/aprender/pesquisar. Uma vez que:  
 
“[...] Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes 

foi novo e se fez velho e  se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. 
Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto 
saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento não 
existente. (FREIRE, 2011, p.30)13 

 
Na perspectiva freiriana, quando  propõe a pura assimilação dos bens da 

cultura pelos indivíduos através do ensino tradicional dos conteúdos escolares, a 

escola estará confinando os indivíduos à sua consciência ingênua, impedindo que 

estes exercitem a sua “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2011, p.31) não 

provocando nestes indivíduos a possibilidade de superação do senso comum, 

                                                      
13 Romão, na citada conferência, refere-se à leitura do mundo como (cons)cientização e leitura da palavra como 
cientização. Vamos à escola para aprender ciência, mas de qual ciência estamos falando? A ciência é o produto 
da observação que os seres humanos fazem do universo. A consciência é a leitura que os sujeitos fazem deste 
mundo a partir da ciência produzida por outros sujeitos. 
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impedindo,assim,  a construção de uma “consciência crítica”(FREIRE, 2011, p.31). 

Por esta razão, educar para Freire: “Implica o compromisso com a consciência 

crítica do educando, cuja “promoção” da ingenuidade não se faz automaticamente” 

(FREIRE, 2011, p.31) 

Sendo assim, "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua produção ou a sua construção" (FREIRE, 2011, p. 24).  Por 

esta razão: “A “dodiscência” – docência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, 

são assim práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnosiológico”(FREIRE, 

2011, p.30). 

Para melhor compreendermos a natureza do ciclo do conhecimento( ou ciclo 

gnosiológico), vejamos como Freire se reporta ao papel da universidade enquanto 

espaço privilegiado para o ensino e pesquisa: 
No fundo, a Universidade tem que girar em torno de duas 

preocupações fundamentais, de que se derivam outras e que têm que ver 
com o ciclo do conhecimento. Este, por sua vez, tem apenas dois 
momentos, que se relacionam permanentemente: um é o momento em que 
conhecemos o conhecimento existente, produzido; o outro, o em que 
produzimos o novo conhecimento. Ainda que insista na impossibilidade de 
separarmos mecanicamente um momento do outro, ainda que enfatize que 
são momentos de um mesmo ciclo, me parece importante salientar que o 
momento em que conhecemos o conhecimento existente é 
preponderantemente o da docência, o de ensinar e aprender conteúdos e o 
outro, o da produção do novo conhecimento, é preponderantemente o da 
pesquisa. Na verdade, porém, toda docência implica pesquisa e toda 
pesquisa implica docência. (FREIRE, 1999, p.192)    

 
Concluímos, assim, que a epistemologia freiriana nos conduz para a dúvida, 

para a incerteza epistemológica do homem em contato com a realidade e com o 

outro. Assim: [...] “ a relação de conhecimento não termina no objeto, ou seja, a 

relação não é exclusiva de um sujeito cognoscente com o objeto congnoscível. Se 

prolonga a outro sujeito, tornando-se, no fundo, uma relação sujeito-objeto-sujeito” 

(FREIRE, 1999, p.120). 

Sabemos hoje que o paradigma eurocêntrico, apresentado nas escolas como 

a verdade, é apenas a perspectiva de um grupo de pessoas que nos colonizaram e 

nos inculcaram as verdades absolutas. Hoje, tal paradigma hegemônico está em 

crise, pois há outras perspectivas e outras verdades, e a escola tem o dever e o 

desafio de proporcionar aos educandos uma educação emancipatória e crítica. 

Alves (2013, p. 174) destaca: 
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[...] Trata-se da presunção dos europeus em colocar sua terra como eixo 
histórico, econômico, cultural e científico do mundo ocidental, em torno da 
qual girariam todos os países periféricos colonizados, presunção agravada 
pelo fato de que consideraram e ainda consideram que os pesquisadores 
científicos destes países são inaptos a acrescentar qualquer contribuição 
que seja ao patrimônio de conhecimentos mundiais, codificados segundo os 
padrões culturais dominantes. [...] parte dos acadêmicos europeus tem 
desqualificado e desmerecido, arrogantemente, a cultura dos países 
periféricos da América Latina. 

 

A autora ressalta  uma das questões centrais com que se defrontam os 

educadores do século XXI: 

 
A soberania da ciência positivista que fragmenta os conhecimentos sobre o real 
isola-os em diferentes nichos, cada um do qual autointitulado credor da leitura 
fundamental sobre o mundo e todos, ou quase todos, separando a teoria da 
prática, a ética da estética, a razão da emoção, o corpo da alma e, por isso, 
favorecendo com suas pesquisas a manutenção do positivismo exacerbado e 
os avanços da globalização hegemônica (ALVES, 2013, p. 174). 

 

Alves nos faz refletir acerca da exacerbação das ideias neoliberais na 

educação e de como se faz necessária uma educação que traga outras perspectivas 

para a escola e para os professores, trazendo uma definição de quais elementos 

seriam necessários considerar, ou superar, para a construção desta escola e de que 

formação docente estaríamos falando.  

Para tanto, necessitamos de uma formação que contribua com a formação da 

identidade cultural do povo brasileiro de modo a fortalecer a busca por justiça social 

em um contexto de uma sociedade mais humana para todos. Vivemos um momento 

histórico em que o mundo passa por um processo talvez mais acelerado do que 

antes de constantes e profundas transformações, o que traz enormes desafios para 

todos aqueles que lidam com o conhecimento14.  
                                                      
14 Ao término da apresentação da vídeoconferência "A humanização da Pedagogia na perspectiva 
freiriana", o professor Edson Fasano, que era um dos membros da mesa, fez um importante reflexão 
acerca do processo de desumanização ocorrido no final do século XX e início do séc. XXI, que, 
segundo o palestrante, parafraseando Freire, afirmara que o século XXI seria o "século das 
pedagogias":O século XX traz a marca de um processo desumanizador nas sociedades e que reflete 
diretamente nas pedagogias. Este processo desumanizador é aquilo que a gente pode trazer como 
sinais de morte, sinais de opressão, da morte da alma, no sentido de ânimo, que é aquilo que o Romão 
traz quando afirma que, se você quiser matar alguém, você retire a esperança — perda do ânimo, perda 
da alma. Este movimento me parece que é algo que marcou profundamente o século XX. Hobsbawm 
fala que o século XX tem uma marca de grande mortalidade de uma sociedade marcada pela 
destituição da dignidade humana, pela destituição da possibilidade de ser mais. Acontece que, 
contraditoriamente, esta dimensão de opressão guarda em si a possibilidade de desvelar esses sinais 
de morte, esses sinais de opressão, que levam a uma crise de paradigmas e, a meu ver, esse breve 
século XX se encerra exatamente neste movimento de tentativa de destituição da humanidade. No 
entanto, há uma possibilidade para que possamos compor o que Paulo Freire chamava de "vocação 
ontológica". Isto se estabelece, por exemplo, por meio deste movimento que a gente pode construir no 
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1.4. A luta de classes 
 

[...] corremos o risco de cair seduzidos ou pela tirania da liberdade ou pela 
tirania da autoridade. Trabalhando, em qualquer das hipóteses, contra a 
nossa incipiente democracia [...] (FREIRE, 1999, p. 23). 

 

Após a queda do muro de Berlim, ficou evidenciada a tensão que envolve a 

concepção de democracia. Paradoxalmente, a "tirania da liberdade" (como foi 

definido por Freire o regime comunista em queda nos países do Leste Europeu e da 

União Soviética) acabou por oprimir da mesma forma que os governos de extrema 

direita e militares nos países da América Latina e em certos países europeus.15 

Para Freire, vivemos em uma sociedade na qual a luta de classes está bem 

longe de deixar de existir. Entretanto, o educador nos brinda com um olhar 

diferenciado da visão marxista, quando afirma: "A luta de classes não é o motor da 

história, mas certamente é um deles" (FREIRE, 1999, p. 91). Sendo assim, 

diferentemente do que acreditam outros autores, a história dos homens não se 

encerra com o fim das classes. A história se constrói e reconstrói a partir da ação de 

mulheres e homens. 

Para o autor, a esperança, a busca da liberdade e da emancipação está e 

sempre estarão presentes na história da humanidade, a qual está fadada a uma luta 

incessante por um estado de democracia plena que dificilmente atingirá sua 

totalidade. Reside nesta busca a razão de ser dos seres humanos, constituindo-se 

no sonho ou, melhor dizendo, na utopia. 
                                                                                                                                                                      
século XX como o século das pedagogias. Por que o século das pedagogias? Porque é o século da 
possibilidade de rompimento deste breve século XX, da possibilidade de busca desta vocação em que a 
pedagogia, ou as pedagogias que caracterizam uma marca da humanidade, porque as pedagogias 
presumem que nós estejamos transgredindo a nossa temporalidade, e isso só o ser humano 
consegue[...]. Portanto, entendo que o século XXI pode se constituir no século das pedagogias 
enquanto uma tentativa de superação deste paradigma moderno de fragmentação e de destituição do 
ser humano marcado, entre outras coisas, por estes sinais criados pela história e pela própria 
humanidade e nas relações de poder que aí estão estabelecidas (FASANO, 2013). (Edson Fasano é 
professor do curso de Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo, participante do grupo de 
estudos de Paulo Freire). 
 
 
15 Alves faz uma alusão a este importante momento histórico: "No processo de reunificação das 
Alemanhas Oriental e Ocidental, a queda do muro de Berlim foi o grande marco da crise socialista e 
do colapso da União Soviética, tendo como decorrência o rápido declínio dos regimes comunistas. A 
dissolução do governo centralizado, em 1991, resultou na independência de 15 diferentes repúblicas. 
Os países socialistas do Leste Europeu abandonaram o socialismo e assumiram o capitalismo e a 
democracia burguesa. Isso representou o fim do socialismo na Europa e o início do atual período de 
predomínio neoliberal" (ALVES, 2013 p. 175). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reunifica%C3%A7%C3%A3o_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reunifica%C3%A7%C3%A3o_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colapso_da_Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste_Europeu
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Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma 
conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. 
Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em 
permanente processo de tornar-se. [...] não há utopia verdadeira fora da 
tensão entre a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais 
intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética 
e eticamente, por nós, mulheres e homens. A utopia implica essa denúncia e 
esse anúncio, mas não deixa esgotar-se a tensão entre ambos quando da 
produção do futuro antes anunciado e agora um novo presente. A nova 
experiência de sonho se instaura, na medida mesma em que a história não se 
imobiliza, não morre. Pelo contrário, continua (FREIRE, 1999, p. 91-92). 

 

Sem o sonho, sem a utopia, a história apenas se repetiria. Não haveria espaço 

para o inusitado, para o inesperado, para a criação humana que se dá no momento 

presente. A educação seria apenas o "adestramento" (FREIRE, 1999, p. 92). 

E como este sonho é constituído? 

 
O importante, porém, é que as classes trabalhadoras continuem 
aprendendo na própria prática de sua luta a estabelecer os limites para as 
suas concessões, o que vale dizer que ensinem às dominantes os limites 
em que elas se podem mover (FREIRE, 1999, p. 93). 

 

Na afirmação acima, parece-nos evidente a forma como o autor compreende 

este processo de construção: é no processo de luta entre opressores e oprimidos — 

de forma negociada, em que os oprimidos vão historicamente traçando os seus 

destinos, no constante confronto (diálogo?) com seus opressores — que se dá esta 

importante relação dialética.  

Acrescenta ainda, o autor: “É por isso que como indivíduo e como classe, o 

opressor não liberta nem se liberta. É por isso que, libertando-se na e pela luta 

necessária e justa,o oprimido, como indivíduo e como classe, liberta o opressor, pelo 

fato simplesmente de continuar oprimindo.(FREIRE, 1999,p.100). Encontra-se aí o 

principio da dialogicidade freiriana: quando os oprimidos, ao deixar de sê-lo 

(processualmente, lembremos), promovem a libertação também dos opressores. Isto 

só acontece no processo histórico da luta dos trabalhadores por justiça social, luta 

que, para Freire, não sucumbiu ao neoliberalismo tão presente no Brasil desde o 

inicio dos anos 1990. 

 
Os discursos neoliberais, cheios de "modernidade", não têm a força 
suficiente para acabar com as classes sociais e decretar a inexistência de 
interesses antagônicos entre elas, não têm forças para acabar com os 
conflitos e a luta entre elas. O que acontece é que a luta é uma categoria 



[Digite texto] 
 

33 
 

histórica. Tem, por isso, historicidade. Muda de espaço-tempo a espaço-
tempo. A luta não nega a possibilidade de acordos, de acertos entre as 
partes antagônicas. Os acordos fazem parte igualmente da luta (FREIRE, 
1999, p. 93). 

 

Freire afirma aqui de forma radical a existência de duas classes que estão em 

constante confronto/conflito, apresentando-nos sua concepção libertadora, que 

consiste na forma como os homens libertam uns aos outros neste mesmo processo 

de luta — que tem historicidade, isto é, que se transforma, na proporção em que os 

homens transformam o mundo e a sociedade em que vivem: 

 
Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-nos tornando animais 
deveras especiais: inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em 
que nos tornamos capazes de nos perceber como seres inconclusos, 
limitados, condicionados, históricos. Percebendo, sobretudo, também, que a 
pura percepção da inconclusão, da limitação, da possibilidade, não basta. É 
preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A 
libertação dos indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança 
a transformação da sociedade (FREIRE, 1999, p. 100). 

 

Nessas condições, o Homem somente consegue cumprir sua tarefa de ser 

mais em sua relação com o outro, quando este participa da luta pela construção de 

um mundo mais digno, melhor para TODOS, e a educação tem um papel crucial 

neste processo. Educar passa a ser, mais que tudo, um ato político, e o educador só 

terá sucesso na medida em que tenha um compromisso político com os educandos. 

Na concepção freiriana, a escola pública passa a ser o espaço de apropriação 

dos saberes necessários dos dominados no confronto com o dominador. Para tanto, o 

educador deve considerar os saberes de classe trazidos pelas crianças ao espaço 

escolar, para que, a partir daí, possa lhes oferecer a formação tecnocientífica tão 

necessária para que ambos possam se ver como iguais nesta relação dialética. 

Acrescenta Vale (2001, p. 18): 

 
O saber adquirido pelas camadas populares paradoxalmente possibilita-lhes 
enxergarem o mundo de uma forma diferente, questionadora e crítica do 
próprio domínio burguês. Aguça-se com isso a luta de classes no interior da 
escola. A prática escolar, ao apresentar-se enquanto função reprodutora, 
contraditoriamente possibilita transformações e essas transformações 
passam necessariamente pela esfera do saber. A natureza do saber que é 
transmitido pela escola denuncia o potencial político e valorativo frente à 
sociedade de classes, justificando, inclusive, o embate no seu interior pela 
disputa desse saber. 
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Na citação acima, fica claro o caráter político da ação educativa e fica 

marcada a importância da escola pública como espaço de emancipação das 

camadas populares da sociedade, através da apropriação do "saber de experiência 

feito" (FREIRE, 1999) em articulação com aquele construído pela humanidade, 

através dos séculos, como poderosa ferramenta de luta contra a dominação das 

classes dominantes. 

 

 

1.5. A democratização da escola pública para transformação da sociedade 
Para que a educação aconteça no espaço da escola, colaborando para o 

processo de humanização, há que democratizá-la, garantindo-se a participação 

popular em conjunto com os membros da equipe escolar em seus processos de 

decisão. O educador afirma: 

 
E hoje, tanto quanto ontem, contudo possivelmente mais fundamentado 
hoje do que ontem, estou convencido da importância da urgência da 
democratização da escola pública, da formação permanente de seus 
educadores e educadoras, entre quem incluo vigias, merendeiras, 
zeladores. Formação permanente, científica, a que não falte sobretudo o 
gosto das práticas democráticas, entre as quais a de que resulte a 
ingerência crescente dos educandos e de suas famílias nos destinos da 
escola. Esta foi uma das tarefas a que me entreguei recentemente, tantos 
anos depois da constatação de tal necessidade, de que tanto falei em 
trabalho acadêmico de 1959, Educação e atualidade brasileira, enquanto 
secretário de educação da cidade de São Paulo, de janeiro de 1989 a maio 
de 1991. A da democratização da escola pública tão descurada pelos 
governos militares que, em nome da salvação do País da praga comunista e 
da corrupção, quase o destruíram (FREIRE, 1999, p. 23). 

 

Freire defende radicalmente a democratização da escola pública e a 

participação efetiva de todos e de todas que se envolvem nos processos de tomada 

de decisão para a construção do currículo da escola. Para tanto, faz-se 

absolutamente necessária a formação continuada de todos e todas que trabalham 

na escola e, portanto, são educadores e educadoras. Não estamos falando de 

qualquer formação, mas de uma formação científica de apropriação dos bens 

culturais produzidos por toda a humanidade, a que todos tenham direito de acesso, 

e de apropriação com qualidade, a partir dos saberes trazidos pelos sujeitos. 

A educação escolar constitui-se, desta forma, em importante agente para a 

transformação social, bem como em importante arma nas mãos dos oprimidos para 

o enfrentamento de seus opressores na luta de classes. 
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Todavia, para que esta educação ocorra, há necessidade de nova postura de 

educadores e educadoras, que passam a dialogar e a promover o ensino de seus 

alunos e suas alunas de forma horizontal, garantindo que estes e estas, seus 

familiares e a comunidade como um todo participem efetivamente do processo, 

trazendo para o espaço escolar suas vivências e suas experiências, participando 

efetivamente da construção do currículo escolar com os educadores e as educadoras: 

 
[...] o educador ou a educadora progressista, ainda quando, às vezes, tenha 
de falar ao povo, deve ir transformando o ao em com o povo. E isso implica 
o respeito ao "saber de experiência feito" de que sempre falo, somente a 
partir do qual é possível superá-lo (FREIRE, 1999, p. 28). 

 

Para Freire, a escola passa a ser um espaço de protagonistas de uma cultura 

em constante construção e (re)criação, um centro de irradiação da cultura popular, 

em convivência dialógica com a cultura erudita. Embora não seja a única agência de 

transformação da realidade, a escola contribui para sua transformação, na medida 

em que os sujeitos a desvelam: "Enquanto prática desveladora, gnosiológica, a 

educação sozinha, porém, não faz a transformação do mundo, mas esta a implica" 

(FREIRE, 1999, p. 32). 

O autor entende que o currículo da escola, inclusive a programação dos seus 

conteúdos, deve ser elaborado de forma participativa, com a colaboração de toda a 

comunidade escolar, sem que, no entanto, se descaracterize a importância e o valor 

de professores e professoras. Vejamos o que nos diz o autor a este respeito, 

ressaltando as práticas realizadas durante sua passagem pela Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo: 

 
Em primeiro lugar, defender a presença participante de alunos, de pais de 
alunos, de mães de alunos, de vigias, de cozinheiras, de zeladores nos 
estudos de que resulte a programação dos conteúdos das escolas, o que a 
Secretaria Municipal de São Paulo ensaia hoje, na administração petista de 
Luíza Erundina, não significa negar a indispensável atuação dos 
especialistas. Significa apenas não deixá-los como "proprietários" exclusivos 
de um componente fundamental da prática educativa. Significa democratizar 
o poder da escolha sobre os conteúdos a que se estende, necessariamente, 
o debate sobre a maneira mais democrática de tratá-los, de propô-los à 
apreensão dos educandos, em lugar de pura transferência deles do 
educador para os educandos. É isto o que também vem se dando na 
Secretaria Municipal de São Paulo. Não é possível democratizar a escolha 
dos conteúdos sem democratizar o seu ensino (FREIRE, 1999, p. 111). 
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A democratização da escola é, para Freire, condição determinante no 

processo de democratização da sociedade, o que torna todos os educadores 

corresponsáveis neste processo. Mas a escola não deve necessariamente aguardar 

que as mudanças ocorram em primeiro lugar na sociedade e depois na escola, pois 

esta tem certa autonomia, ainda que relativa, dadas as circunstâncias de tempo e 

espaço, para fazê-lo. 

 
Por tudo isto, não há outra posição para o educador ou educadora progressista 
em face da questão dos conteúdos senão empenhar-se na luta incessante em 
favor da democratização da sociedade, que implica a democratização da escola 
como necessariamente a democratização, de um lado, da programação dos 
conteúdos, de outro, da de seu ensino. Mas, sublinhe-se, não temos que 
esperar que a sociedade se democratize, se transforme radicalmente, para 
começarmos a democratização da escolha e do ensino dos conteúdos. A 
democratização da escola, principalmente quando, sobre a "rede" ou o 
"subsistema" de que ela faz parte temos certa ingerência pela alternância de 
governo nas democracias, faz parte da democratização da sociedade. Em 
outras palavras, a democratização da escola não é puro epifenômeno, 
resultado mecânico da transformação da sociedade global, mas fator também 
de mudança (FREIRE, 1999, p. 134-114). 

 

Podemos perceber, desta forma, que educadores e educadoras 

progressistas, na visão freiriana, têm grande responsabilidade e importante 

contribuição a dar no processo de transformação da sociedade — uma vez que, 

embora a educação não o determine; contribui sobremaneira em seu direcionamento 

e em sua concretização. 

 

 

1.6. O currículo escolar 
 

A educação da resposta não ajuda em nada a curiosidade indispensável ao 
processo cognoscitivo. Ao contrário, a educação da resposta enfatiza a 
memorização mecânica dos conteúdos sobre os quais se fala. Só uma 
educação da pergunta aguça a curiosidade, a estimula e a reforça (FREIRE, 
2012, p. 29). 

 

 

A afirmativa em epígrafe sinaliza o caminho a ser percorrido pela escola na 

construção de seu currículo para a formação de seres capazes de construir seu 

conhecimento a partir da curiosidade epistemológica. Vejamos como Freire concebe 

a relação entre docente e estudante e o processo de ensino e aprendizagem: 
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Minha experiência vinha me ensinando que o educando precisa de se 
assumir como tal, mas, assumir-se como educando significa reconhecer-se 
como sujeito que é capaz de conhecer e que quer conhecer em relação com 
outro sujeito igualmente capaz de conhecer, o educador, e, entre os dois, 
possibilitando a tarefa de ambos, o objeto do conhecimento. Ensinar e 
aprender são assim momentos de um processo maior — o de conhecer, 
que implica re-conhecer. No fundo, o que eu quero dizer é que o educando 
se torna realmente educando quando e na medida em que conhece, ou vai 
conhecendo os conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não na medida em 
que o educador vai depositando nele a descrição dos objetos ou dos 
conteúdos (FREIRE, 1999, p. 47). 

 

Alunos e professores são, para Freire, sujeitos cognoscentes, isto é, homens 

e mulheres em constante processo de conhecer e de se re-conhecer, o que só 

acontece na relação de uns com os outros e o conhecimento, o objeto cognoscível. 

Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem vai para muito além de um 

simples processo de transmissão de conteúdos e, mesmo, competências e 

habilidades, como é tão comum se ouvir em nossos dias. Alunos, alunas, 

professores e professoras passam a fazer parte de um processo de humanização; 

de ser mais, de conhecer mais. 

Em seu livro A educação na cidade, Freire nos fala do currículo, do papel da 

escola e sua relação com o conhecimento e dos conteúdos escolares: 

Mas de que conteúdo estamos mesmo falando? A respeito da relação 

professor/aluno/conhecimento, o educador afirma: "Enquanto objetos do 

conhecimento os conteúdos se devem entregar à curiosidade cognoscitiva de 

professores e alunos. Uns ensinam e, ao fazê-lo, aprendem. Outros aprendem e, ao 

fazê-lo ensinam" (FREIRE, p. 112, 1999). Mais uma vez, nos é apresentado o 

princípio da dialogicidade freiriana, em que a aprendizagem se dá a partir do diálogo 

constante entre os atores. 

Por vezes, o autor nos fala da importância do respeito ao saber popular, o que 

o torna alvo de muitas críticas por parte daqueles que não entendem o caráter 

universal presente neste saber. Com respeito a esta questão, destacamos a 

seguinte reflexão feita pelo autor: "O regional emerge do local tal qual o nacional 

surge do regional e o continental do nacional como o mundial emerge do continental" 

(FREIRE, 1999, p. 87). 

 A esse, respeito, ainda acrescenta Freire: 

 
O que tenho dito sem cansar, e redito, é que não podemos deixar de lado, 
desprezado como algo imprestável, o que os educandos, sejam crianças 
chegando à escola ou jovens e adultos aos centros de educação popular, 
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trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões de 
sua prática na prática social de que fazem parte. Sua fala, sua forma de 
contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado outro mundo, sua 
religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da 
vida, da morte, da força dos santos, dos conjuros (FREIRE, 1999, p. 85-86). 

 

Assim, o currículo escolar é concebido por Freire como algo muito dinâmico 

que, a partir da ação e do diálogo entre os indivíduos, se coloca em constante 

transformação, porque voltado para as vivências dos educandos numa perspectiva 

emancipatória e dialógica; uma vez que:  
“ O respeito ao saber popular implica necessariamente o respeito ao 

contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto de partida para o 
conhecimento que eles vão criando do mundo. “Seu” mundo, em última 
análise, é a primeira e inevitável face do mundo mesmo (FREIRE, 1999, 
p.86). 

 
Como resposta a essa necessidade, a seguir, apresentamos um dos pilares 

da administração Freire: 
 

 

 
 
1.6.1. A interdisciplinaridade como caminho metodológico 
 

O levantamento da realidade vivenciada pela comunidade onde está 
localizada a escola seria uma alternativa de construção curricular, uma vez 
que tal estudo possibilitaria a definição de questões significativas para esta 
mesma comunidade e, portanto, para os professores e alunos. Os temas 
geradores assim descobertos indicariam os conteúdos acadêmicos 
pertinentes. Daí uma nova seleção da cultura, ditada não pela inércia de 
uma tradição, mas pela necessidade, seja ela do real concreto ou 
imaginário (DELIZOICOV; ZANETIC, 2002, p. 11). 

 

 

A citação acima sintetiza o caminho estratégico seguido pela administração 

Erundina/Freire na implantação de sua proposta educacional. A interdisciplinaridade 

foi a proposta de concretização do ideário freiriano, que se baseia na concepção de 

que o processo de ensino e aprendizagem a ser construído pela escola deve partir 

do conhecimento da realidade objetiva dos educandos para que, a partir desta se 

possa estruturar toda uma visão curricular voltada para a formação da cidadania, 

que inclua inclusive a apropriação por parte dos alunos dos conteúdos científicos 

necessários a sua inserção na sociedade. Tal proposta reconhecia o importante 
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potencial transformador da escola e das práticas docentes. Afirmam, ainda, os 

mesmos autores: 

 
A concepção de trabalho interdisciplinar adotada e construída ao longo 
destes quatro anos pressupõe um procedimento que parte da ideia de que 
as várias ciências deveriam contribuir para o estudo de determinados temas 
que orientariam todo o trabalho escolar. Respeita a especificidade de cada 
área do conhecimento, isto é, a fragmentação necessária no diálogo 
inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-se na evolução histórica 
do desenvolvimento do conhecimento. Nesta visão de interdisciplinaridade, 
ao se respeitar os fragmentos dos saberes, procura-se estabelecer e 
compreender a relação entre uma totalização em construção a ser 
perseguida e continuamente a ser ampliada pela dinâmica de busca de 
novas partes e novas relações. Ao invés de professor polivalente, 
pressupõe a colaboração integrada de diferentes especialistas que trazem a 
sua contribuição para a análise de determinado tema (DELIZOICOV; 
ZANETIC, 2002, p. 13). 

 

Para que esta proposta obtivesse o sucesso almejado, fazia-se necessária a 

garantia de uma formação docente que proporcionasse "o aprofundamento 

constante do professor" (PERNAMBUCO, 2002a, p. 31), para que este pudesse se 

apropriar desta nova maneira de ensinar/aprender. Sendo assim: 

 
Só um processo de formação permanente, de cursos, mas sobretudo de 
grupos de estudo e reflexão, nos permite assumir a tarefa criativa e 
dinâmica de ensinar com os pés no presente, mas com os olhos voltados 
para um futuro que já podemos vislumbrar e que, rapidamente será o 
presente onde se dará a vida adulta de nossos alunos (PERNAMBUCO, 
2002a, p. 31). 

 

A citação acima nos remete à concepção freiriana de formação para a 

transformação dos indivíduos e transformação da realidade que envolve estes 

sujeitos inseridos em um contexto de constantes mudanças. 

Da concepção interdisciplinar16 de currículo nasceu um dos mais importantes 

projetos da administração Freire – o Projeto Inter – do qual trataremos mais adiante, 

que propunha a articulação entre as diversas disciplinas que compõe o currículo 
                                                      
16 Em caráter ilustrativo, destacamos a descrição de Pernambuco (2002a) das etapas de elaboração 
da aula na concepção interdisciplinar: há um primeiro momento, o do estudo da realidade, em que 
"cabe ao professor ouvir e questionar, entender e desiquilibrar os outros participantes" (p. 33). O 
segundo momento, o da organização do conhecimento, é quando há o predomínio da fala do 
organizador, quando o professor intervém, tentando "introduzir novos conhecimentos, não partilhados 
pela classe, que os auxiliem a ver a realidade estudada de uma nova forma" (p. 34). O terceiro 
momento, que é o da síntese, quando a fala do aluno se une à fala do professor "permite a síntese 
entre as duas visões de mundo ou, ao menos, da percepção de suas diferenças. [...] É um momento 
em que uma fala não predomina sobre a outra, mas juntas exploram as perspectivas criadas, 
reforçam os instrumentos apreendidos, fazem um exercício de generalização e ampliação dos 
horizontes anteriormente estabelecidos (aplicação do conhecimento)" (p. 34). 
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escolar a partir da construção de temas geradores extraídos do estudo aprofundado 

e multifacetado da realidade social e cultural dos educandos. Como vemos, tal 

concepção de currículo se ancora na concepção de homem e sociedade percebida 

em toda a obra de Freire. 

 

 

1.7. A importância do papel docente 

 

 

Freire define o papel do professor e o ato de ensinar/aprender desta forma: 

 
Na linha progressista, ensinar implica, pois, que os educandos, em certo 
sentido, "penetrando" o discurso do professor, se apropriem da significação 
profunda do conteúdo sendo ensinado. O ato de ensinar, vivido pelo 
professor ou professora, vai desdobrando-se, da parte dos educandos, no 
ato de estes conhecerem o ensinado [...] Por sua vez, o(a) professor(a) só 
ensina em termos verdadeiros na medida em que conhece o conteúdo que 
ensina, quer dizer, na medida em que se apropria dele, em que o apreende. 
Neste caso, ao ensinar, o professor ou a professora re-conhece o objeto já 
conhecido. Em outras palavras, refaz a sua cognoscitividade na 
cognoscitividade dos educandos. Ensinar é assim a forma que torna o ato 
de conhecimento que o(a) professor(a) necessariamente faz na busca de 
saber o que ensina para provocar nos alunos seu ato de conhecimento 
também. Por isso ensinar é um ato criador, um ato crítico e não mecânico. A 
curiosidade do(a) professor(a) e dos alunos, em ação, se encontra na base 
do ensinar-aprender (FREIRE, 1999, p. 81). 

 

O professor tem o papel de auxiliar o aluno na transposição do que Freire 

denomina "saber de experiência feito", ou seja, os saberes de sua cultura "para o 

conhecimento resultante de procedimentos mais rigorosos de aproximação aos objetos 

cognoscíveis" (FREIRE, 1999, p. 81), o saber produzido por outros sujeitos de forma 

mais elaborada, em uma concepção mais ampla de apropriação do conhecimento. 

Freire coloca de forma bem radical o compromisso do professor frente ao 

processo de aprendizagem dos alunos e ao objeto do conhecimento. O docente tem 

que ser um pesquisador de sua prática e estar engajado na luta de sua categoria 

profissional por melhores condições de trabalho: 

 
Um professor que não leva a sério sua prática docente, que, por isso 
mesmo, não estuda e ensina mal o que mal sabe, que não luta para que 
disponha de condições materiais indispensáveis à sua prática docente, se 
proíbe de concorrer para a formação da imprescindível disciplina intelectual 
dos estudantes. Se anula, pois, como professor (FREIRE, 1999, p. 83). 
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Desta forma, ser professor é um ato político que implica rigor científico e 

compromisso com os estudantes, o que constitui uma "necessária disciplina" 

(FREIRE, 1999, p. 83), que faz com que ambos se envolvam profundamente no 

processo de ensinar-aprender. 

Ser professor implica, sobretudo, estar aberto ao diálogo com o educando: 

 
O diálogo entre professoras ou professores e alunos ou alunas não os torna 
iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas. [...] O diálogo 
tem significação precisa porque os sujeitos dialógicos não apenas 
conservam a sua identidade. Mas a defendem e assim crescem um com o 
outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. Nem é 
favor que um faz para o outro. Implica, ao contrário, um respeito 
fundamental dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não 
permite que se constitua. Assim também a licenciosidade, de forma 
diferente, mas é igualmente prejudicial (FREIRE, 1999, p. 117-118). 

 

Nesse texto, evidencia-se o perfil docente, próprio dos educadores 

progressistas. Para Freire, o diálogo é fundamental, e, para que seja estabelecido de 

modo a garantir o respeito à identidade de cada um, necessita da garantia da 

autoridade docente, que é diferente do autoritarismo e diferente da licenciosidade, 

ambas tão duramente criticadas pelo autor — pois o primeiro impede que o 

educando desenvolva sua consciência crítica e o segundo permite que se acomode, 

deixando igualmente de desenvolver esta criticidade tão fundamental ao 

estabelecimento de uma relação democrática e dialógica. 

Cabe aos educadores progressistas o respeito aos saberes dos educandos 

quando estes chegam ao espaço escolar, para que possam se apoderar de forma 

dialética e crítica dos ditos "outros saberes", de forma a transformar-se a si e à 

realidade que os cerca. 

Para tanto, é necessário que o professor seja um pesquisador, tanto da 

cultura popular de onde vieram os alunos, quanto da cultura erudita. A formação 

continuada teria o papel de formar educadores com este perfil. Mais uma vez, a 

metodologia indispensável é o diálogo, pois "a relação de conhecimento não termina 

no objeto, ou seja, a relação não é exclusiva de um sujeito cognoscente com o 

objeto cognoscível. Se prolonga a outro sujeito, tornando-se uma relação sujeito-

objeto-sujeito" (FREIRE, 1999, p. 120). 
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Capítulo II — A UTOPIA POSSÍVEL: retomando caminhos 
percorridos 

 
[...] um espaço necessário de reflexão sobre a sua prática e conhecimento 
[...] e momentos de intercâmbio que validem o ser social, afetivo e cognitivo 
[...] A observação, o registro, a reflexão, a síntese, a avaliação e a 
planificação são os instrumentos metodológicos a serem utilizados nesses 
Grupos de Formação Contínua (TORRES et al., 2002, p. 126). 

 

 

A citação em epígrafe representa o pensamento central da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de São Paulo acerca da importância e da necessária 

organicidade dos grupos de formação continuada nas escolas a partir da eleição do 

governo de Luiza Erundina. Percebe-se com clareza a inspiração nas concepções 

freirianas de ensino e aprendizagem na organização desses grupos. 

Neste capítulo, faremos um relato, em uma perspectiva histórica-crítica, a 

partir da análise de documentos e da contribuição de alguns autores que versaram a 

respeito das ações desenvolvidas pelas equipes responsáveis pelo processo de 

implementação da educação democrática e popular da gestão Erundina/Freire, com 

ênfase nas ações voltadas para a implantação da política de formação docente em 

serviço, objeto de estudo do presente trabalho. 

Para tanto, entendemos que é necessário refletirmos sobre a importância da 

eleição de um governo democrático e popular no contexto histórico em que 

aconteceram os fatos. 

Não podemos deixar de destacar a importância das lutas em defesa da escola 

pública desfechadas desde a década de 1960, ou até antes, por inúmeros 

educadores progressistas brasileiros, cuja pauta incluía a educação popular como 

uma das mais importantes vertentes,17 pois se acreditava que "a educação e a 

cultura popular seriam os responsáveis maiores pelas mudanças sociais" (VALE, 

2001, p. 29) que deveriam ocorrer na sociedade brasileira. Muitos desses 

                                                      
17 Vale (2001) faz uma importante alusão ao Movimento de Cultura Popular (MCP) acontecido a partir 
de 1960 em Recife no governo de Miguel Arraes em que "[..] A efetivação dessa educação como uma 
das expressões da cultura popular, abrindo espaço para organização e a conscientização dos 
trabalhadores enquanto classe social, constitui a meta maior a ser atingida" (VALE, 2001, p. 27). Em 
1961, é deflagrada em Natal a campanha "De pé no chão também se aprende a ler". Essas são 
algumas das iniciativas que aconteceram no início da década de 1960 que traziam por princípio a 
educação popular como caminho possível para a emancipação da classe trabalhadora. 
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educadores e desses movimentos, aquietados pela ascensão dos militares ao poder, 

passariam a colaborar com a administração Erundina após sua eleição. 

 

 

2.1. A eleição de Luíza Erundina: contextualização 
 

 

Gadotti e Jacobi,18 no artigo "Participação e descentralização: a experiência 

educacional do município de São Paulo (1989-1992)", tratam do início da gestão 

Luiza Erundina/Paulo Freire e do espanto que a eleição da nova prefeita causou a 

todos, até aos membros da cúpula do próprio Partido dos Trabalhadores, no qual ela 

então militava. 

 
Quando, em 15 de novembro de 1988, o Partido dos Trabalhadores ganhou 
as eleições municipais, elegendo a trabalhadora social Luíza Erundina, até 
certo ponto, o triunfo apanhou o PT de surpresa. Os planos de governo 
haviam sido feitos no calor ideológico da confrontação — para marcar as 
diferenças, estabelecer os limites das outras possíveis gestões 
administrativo-políticas —, porém não tinha havido tempo nem espaço 
mental para definir planos técnicos mais detalhados de governo (GADOTTI; 
JACOBI, 1994, p. 237). 

 

A euforia causada por esta notícia pode ser considerada um marco na história 

da cidade de São Paulo e — por que não dizer? — do Brasil. Muito se esperava 

deste governo cujo início trouxe muitas esperanças, sobretudo para os educadores 

da rede pública de ensino, que ainda guardavam as marcas da gestão de Jânio 

Quadros, um símbolo que representa até hoje, para todo o funcionalismo municipal e 

para todos os educadores, o maior retrocesso já acontecido desde o final dos 

governos militares (como exemplos desse período, podemos citar a queima de livros 

produzidos durante o governo municipal anterior, de Mário Covas, e a demissão de 

servidores grevistas, fatos que trouxeram muita consternação aos educadores na 

época). Destacamos a importância da anistia dada aos servidores grevistas 

                                                      
18 Moacir Gadotti é professor da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto Paulo Freire. Pedro 
R. Jacobi é professor da Universidade de São Paulo e vice-presidente do Centro de Estudos da 
Cultura Contemporânea (Cedec). Este artigo tem como foco de interesse a descentralização da 
gestão na gestão Freire/Cortella da SME, também importante para a implantação do projeto de 
criação de uma escola democrática e popular. Na presente pesquisa, porém, focalizaremos apenas a 
questão da formação docente. 
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demitidos, logo no início do governo Erundina, como importante sinal de mudança 

dos tempos. 

Dando continuidade à descrição do que teria sido o considerado primeiro 

governo democrático e popular a ascender ao poder em nosso País, afirmam os 

autores que toda a equipe composta por Mário Sérgio Cortella, Lisete Regina 

Gomes Arelaro, Ana Maria Saul e Moacir Gadotti entre tantos outros teve como mote 

o trabalho coletivo de reconstrução da escola. Todavia, "tal processo jamais seria 

desenvolvido sem a parceria e a contribuição de cada um dos 45.000 (36.000 

docentes e 9.000 operacionais/administrativos) participantes que, junto com as 

comunidades de nossos quase 800.000 educandos, acreditaram nessa 

reconstrução" (CORTELLA, 1992, p. 62, apud GADOTTI; JACOBI, 1994, p. 238). 

Os autores chamam ainda atenção para o gigantismo — que hoje tem 

proporções ainda maiores19 — da cidade que clamava por uma administração que 

desse a atenção merecida à educação e, por conseguinte, para o grande desafio a 

ser enfrentado pelo novo governo. 

 
A administração educativa da cidade de São Paulo não foi uma tarefa tão 
fácil. No início de seu mandato, Freire encontrou 700 escolas, muitas delas 
em condições precárias, uma educação municipal de pouca qualidade, 
servindo a 720.000 alunos distribuídos, por partes iguais, entre educação 
infantil (4-6 anos) e educação fundamental (7-14 anos). No total, 39.614 
funcionários da educação municipal — professores, administradores e 
pessoal de apoio, que representavam 30% do total de servidores públicos 
da cidade de São Paulo — constituíam um desafio à imaginação 
administrativa e pedagógica. A cidade de São Paulo, a segunda maior da 
América Latina, depois da Cidade do México, e uma das cinco maiores 
metrópoles do mundo, tem 11,38 milhões de habitantes, dos quais 1,2 
milhão são analfabetos. São Paulo é o centro financeiro do Brasil e o 
município de São Paulo contou com um orçamento, para 1990, de 3,87 
bilhões de dólares. A Secretaria de Educação Pública, que por lei municipal 
devia receber 25% dos impostos arrecadados no município, contou com um 
orçamento educativo de quase meio bilhão de dólares (GADOTTI; JACOBI, 
1994, p. 238). 

 

Urgia o estabelecimento de prioridades. Mesmo com tantos recursos, a 

carência de infraestrutura e a situação de desvalorização em que se encontravam os 

docentes traziam enormes demandas. Foram eleitas quatro prioridades: 

 
1. ampliar o acesso e a permanência dos setores populares — virtuais 
únicos usuários da educação pública; 

                                                      
19 Segundo dados de 2012 da SME (Escola Online), a rede municipal paulistana de educação é o 
maior sistema municipal do País, com 940.000 alunos matriculados, 84.000 profissionais e mais de 
2.700 unidades, somando-se a rede direta e as creches conveniadas. 
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2. democratizar o poder pedagógico e educativo para que todos — alunos, 
funcionários, professores, técnicos, pais de família — se vinculassem num 
planejamento autogestionado, aceitando as tensões e contradições sempre 
presentes em todo esforço participativo, porém buscando uma 
substantividade democrática; 
3. incrementar a qualidade da educação, mediante a construção coletiva de 
um currículo interdisciplinar e a formação permanente do pessoal docente; 
4. finalmente, a quarta grande prioridade da gestão — não poderia ser de 
outra maneira — foi contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens e 
adultos em São Paulo (GADOTTI; JACOBI, 1994, p. 239).20 

 

Os autores apontam avanços significativos durante os quatro anos de 

governo, embora não tenham sido atendidas todas as necessidades da rede.21 

 
Os resultados da política educativa foram positivos. O índice de reprovação 
no 1° grau, que, em 1988, era de 22,55%, caiu para 12,30%, em 1991. Da 
mesma forma, o índice de evasão (6%, em 1988) baixou para 5%, em 1991. 
A imprensa paulista, a partir de suas próprias 
 pesquisas, informou que a Secretaria de Educação de São Paulo foi o 
órgão mais popular da Prefeitura Municipal. Os salários do magistério foram 
melhorados substantivamente — talvez seja este um dado que explique a 
maior produtividade do sistema. Um novo Estatuto do Magistério foi 
implantado, primeira medida desse tipo na história da educação pública 
municipal de São Paulo. Mais de 90 movimentos sociais assinaram 
convênios com a Secretaria de Educação como parte do MOVA-SP22 
(GADOTTI; JACOBI, 1994, p. 239). 

 

A valorização docente, com a melhoria de salários e a formação permanente, 

encontrava-se, deste modo, no bojo das grandes prioridades da SME, que eram a 

melhoria da qualidade da educação e a transformação do currículo escolar. 

 

 

2.2. O processo de implementação da nova política educacional 
 

 

Torres et al., em Educação e democracia: a práxis de Paulo Freire em São 

Paulo, descrevem este importante momento por que passou a educação. 
                                                      
20 Em documento publicado em fevereiro de 1991 intitulado "Construindo a Educação Pública e 
popular", encontram-se elencadas as seguintes prioridades: a) democratização da gestão, b) 
democratização do acesso, c) nova qualidade do ensino, e) política de educação de jovens e adultos. 
Fonte: http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/1392. 
21 Em documento intitulado Uma conquista do trabalho docente, publicado no Diário Oficial do 
Município de 12 de março de 1991, Freire comemora efusivamente a melhoria nos resultados de 
repetência e evasão conquistados por todos os educadores desde 1989 e a melhoria no processo de 
inclusão que estes índices significam, conclamando a todos a prosseguirem nos esforços pela 
superação dos imensos desafios que ainda deveriam ser enfrentados (ver Anexo 1). 
22 MOVA: Movimento de Alfabetização de Adultos. Ainda hoje esses convênios são mantidos 
alfabetizando muitos adultos que não o fizeram em idade própria. 
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Como preparação dos seus ambiciosos objetivos, a SME-PT23 desenvolveu 
um processo de implementação elaborado e intenso, fortemente centrado na 
reorientação das atitudes e comportamentos dos professores e no 
desenvolvimento de uma nova pedagogia compreensiva. Este processo 
centrou-se em seis elementos: O primeiro elemento envolveu uma série de 
seminários introdutórios ao longo de uma semana que tiveram lugar quer na 
Universidade de São Paulo, em conjunção com técnicos da Direção de 
Orientação Técnica (DOT) e com os professores universitários (da 
Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas e da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo), quer nos Núcleos de Ação Educativa 
(NAEs) com técnicos da DOT e dos NAEs, como facilitadores. O segundo 
elemento concentrou-se na criação dos Grupos de Formação Contínua, que 
ofereciam oportunidades regulares de diálogo, de intercâmbio e de leitura 
para os professores através de concessão de dez horas pagas por semana 
para reuniões nas escolas. Além disto, realizaram-se reuniões periódicas por 
níveis de ensino e áreas disciplinares para professores da mesma zona, bem 
como um congresso distrital anual de uma semana. O terceiro elemento 
utilizou textos teóricos polêmicos com os quais orientou a reflexão e debate 
(incluindo duas séries publicadas pela DOT: Histórias do Terreno e Cadernos 
de Formação). O quarto elemento centrou-se na assistência técnica e no 
aconselhamento dos técnicos dos NAEs (dois técnicos dos NAEs tinham a 
seu cargo uma escola e cada NAE tinha ainda especialistas nas diferentes 
áreas disciplinares). O quinto elemento ofereceu oportunidades regulares de 
cursos de aperfeiçoamento (incluindo oficinas sobre a utilização dos media, 
artigos de jornais e literatura para desenvolvimento de materiais de leitura 
para a sala de aula, a utilização do questionário socrático, as contribuições 
dos afro-brasileiros, a sexualidade na sala de aula, etc.). O sexto elemento, e 
final, centrou-se sobre um processo de desenvolvimento curricular (i.e., o 
Projeto Interdisciplinar), apoiado pelos cinco anteriores elementos (TORRES 
et al., 2002, p. 124-125).24 

 

Nessa citação, percebemos claramente a grande preocupação do governo 

Freire em garantir o aparato de formação, que demandavam importantes mudanças 

estruturais de caráter administrativo necessárias ao amplo aperfeiçoamento dos 

professores e a melhoria no atendimento aos alunos e comunidade, dadas as já 

mencionadas condições de gigantismo da rede. 

Destacamos aqui três frentes importantes, cujas ações dariam sustentação a 

tal projeto: a criação de uma estrutura descentralizada, que promoveria a 

aproximação com as unidades escolares das mais diferentes regiões da cidade; as 

                                                      
23 SME-PT: assim os autores referem-se ao governo central que buscava a construção de seu projeto 
de governo. 
24 Os Núcleos de Ação Educativa (NAEs) substituíram as antigas Delegacias de Ensino (DE) e tinham 
como objetivo o acompanhamento do trabalho no nível regional. A Diretoria de Orientação Técnica 
(DOT) era um setor da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (Conae) que tinha como 
função oferecer apoio técnico aos NAEs e unidades educacionais. Ficava marcada, desta forma, a 
concepção administrativa trazida pelo governo Erundina, evidenciada pelo respeito às especificidades 
regionais e valorização da cultura construída na periferia da cidade. Para tanto, foi necessária muita 
coragem para romper com antigas estruturas e fazer o enfrentamento com o poder local constituído 
— lembra-nos a professora Roseli Fishman na banca de qualificação do presente trabalho, em 5 de 
dezembro de 2013. 
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parcerias estabelecidas com as universidades, que promoveriam o devido 

acompanhamento e formação das equipes dos DOT/NAEs e unidades escolares; e a 

implementação do Projeto Ínter, que seria alimentado pelas demais ações de 

formação. Partia-se, desta forma, da realidade vivida, já conhecida pelos 

professores e seus alunos, trazendo a teoria para ampliá-la e propondo experiências 

para a sua transformação. 

Do ponto de vista administrativo, há que se destacar a criação dos NAEs 

como um importante polo de diálogo com as escolas e assessoria na construção de 

seu projeto político pedagógico e valorização de sua autonomia, representavam, 

assim, um elo entre as escolas e a Secretaria, orientando as suas ações. 

Garcia; Martinelli e Moraes (2002b, p. 191) assim definem esta importante 

ação da Secretaria: 

 
A transformação das antigas Delegacias Regionais do Ensino Municipal em 
Núcleos de Ação Educativa foi uma demonstração do cunho mais 
pedagógico e de acompanhamento, do que meramente fiscalizador, que 
imprimimos às questões relativas ao ensino. 

 

À citação acima, há que se acrescentar o caráter de descentralização e 

regionalização das ações, segundo os autores: "Outras ações tornaram-se 

necessárias para garantir maior autonomia aos NAEs e, consequentemente, às 

escolas, entre as quais, assumir a regionalização, a descentralização e as instâncias 

colegiadas" (GARCIA; MARTINELLI; MORAES, 2002b, p. 192). 

Cabe-nos, ainda, frisar a importância do apoio que as universidades deram às 

equipes multidisciplinares dos NAEs para o devido acompanhamento aos projetos 

interdisciplinares das escolas, o que foi uma marca importante do governo Erundina: 

 
Na assessoria das equipes multidisciplinares às escolas, procurou-se uma 
ação orientada pelos princípios do trabalho coletivo que possibilitasse uma 
dupla reflexão: tanto sobre a assessoria universitária como sobre as 
demandas geradas pelas escolas. [...] Essa estrutura básica não se 
caracterizou pela rigidez ou por uma hierarquia na qual a Universidade 
determina o que precisa ser feito e as equipes multidisciplinares repassam 
às escolas para ser aplicado [...] pesquisa e produção do saber são ações 
que cabem tanto à escola de 1º grau como à Universidade, mas sem que as 
práticas da primeira fossem apenas ilustrações das teorias da segunda [...] 
(GARCIA; MARTINELLI; MORAES, 2002b, p. 195). 

 

O respeito à especificidade de cada escola e o reconhecimento da 

possibilidade do diálogo entre a administração e as escolas se constituiu em outra 
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importante marca do governo Erundina, um momento bastante singular na educação 

da cidade. 

Esta parceria trouxe, ainda, a possibilidade de alunos dos cursos de 

licenciatura da Universidade de São Paulo participarem de forma ativa em projetos 

remunerados que traziam a interdisciplinaridade como caminho metodológico. Estes 

projetos contavam também com a participação de pós-graduandos dos cursos de 

mestrado e doutorado, o que sinalizava a possibilidade de articulação entre ensino e 

pesquisa, fato novo na História da Educação no Brasil. 

 
A perspectiva de participar de uma proposta interdisciplinar foi um elo muito 
forte para a formação do grupo. Antes de conhecer o trabalho a fundo, os 
estudantes já percebiam que se tratava de algo que poderia ser inédito no 
ensino, principalmente porque era um projeto em construção (CITELLI; 
CHIAPPINI; PONTUSCHKA, 2002, p. 237). 

 

 

 

2.2.1. A importância do Projeto Inter 
 

 

"Na realidade, o maior enfoque dos esforços dos professores recaiu sobre o 

Projeto Interdisciplinar e o maior veículo para este projeto foram os Grupos de 

Formação" (TORRES et al., 2002, p. 125). Fica marcado, desta forma, o espaço 

escolar como lócus privilegiado de formação docente. Tratava-se de grupos onde os 

professores, com o auxílio de facilitadores, membros das equipes multidisciplinares 

dos NAEs, tinham a oportunidade de "refletir sobre a sua prática pedagógica, 

explorar teorias educativas e desenvolver suas competências profissionais num 

processo coletivo e permanente" (TORRES et al., 2002, p. 125). 

Foram concedidas de início dez horas semanais a título de horas-atividades,25 

o que representava um notável ganho para os professores, os quais, a partir de 

então, poderiam se envolver em diversos tipos de atividade: 

 
1. operacionalização das fases do Projeto (i.e., recolha ou análise de dados 
do Estudo da Realidade, desenvolvimento do tema gerador, criação dos 
exercícios de conhecimento a aplicar, etc.); 2. leitura e discussão de textos 

                                                      
25 Os projetos de formação aconteceram mesmo sem que se normatizasse a implantação da jornada 
de tempo integral (JTI). Ressaltemos que não eram todos os docentes da rede que cumpriam todas 
essas horas-atividades, cuja quantidade variava de escola para escola e de professor para professor. 
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teóricos fornecidos pela SME-PT e outros materiais provenientes de jornais; 
3. discussão da prática pedagógica e da sua relação com as questões 
teóricas postas pelos textos; e 4. pesquisa pessoal dos professores em 
áreas de interesse para a sua escola (TORRES et al., 2002, p. 126).26 

 

Além dos grupos de formação, também aconteciam oficinas organizadas pela 

Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (Conae) de forma regionalizada, que 

tanto poderiam ser oferecidas por professores universitários como por professores 

da própria rede. Tais oficinas destinavam-se ao avanço das práticas pedagógicas e 

eram divulgadas pelo Diário Oficial do Município, de modo que os professores 

tinham toda a liberdade de se inscrever e participar. Também foram sendo 

oferecidos congressos e conferências a todos os professores que se interessassem, 

por vezes com a possibilidade de dispensa de ponto. 

 
A Secretaria obteve êxito na instituição deste sistema de formação em larga 
escala. Em 1991, 294 escolas organizavam seus próprios grupos de 
formação contínua, envolvendo 4.000 professores. Do mesmo modo 68% 
dos diretores de escolas e 94% dos coordenadores pedagógicos do sistema 
escolar municipal estavam envolvidos em grupos de formação contínua 
coordenados pelos NAEs (TORRES et al., 2002, p. 126-127). 

 

Como grande ação de natureza aglutinadora de todas as outras ações de 

formação, a SME lançou mão do Projeto Ínter. Inicialmente, além das ações 

pedagógicas de formação, este Projeto previa ações administrativas, propondo de 

forma substantiva a efetiva participação dos conselhos de escola nos processos 

decisórios, no tocante a ações de natureza tanto administrativa quanto curricular, em 

dez escolas piloto, com o apoio contínuo dos técnicos dos NAEs.27 Esta ação foi 

efetivamente implementada a partir já do primeiro ano de governo. "Os técnicos dos 

NAEs trabalharam exclusivamente com estas 10 escolas piloto durante o ano letivo 

de 1990-91, e em 1991-92 o Projeto foi iniciado em mais 100 escolas interessadas" 

(TORRES et al., 2002, p. 130). 

O Projeto Ínter trazia uma proposta de mudança curricular bem corajosa, que 

visava à colocação da formação e da valorização dos professores no cerne da 

questão da mudança curricular. Desta forma, "[...] procurava modificar radicalmente 

                                                      
26 Destacamos aqui a primeira etapa da implantação do projeto que deveria partir do diagnóstico 
local, ou seja, da análise da realidade vivida pelos alunos. 
27 No governo Erundina, as então chamadas Delegacias de Ensino (DEs) passaram a ter essa 
denominação – NAEs - em virtude de seu caráter de apoio às escolas, superando assim a natureza 
de fiscalização própria das DEs. 
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os tradicionais conceitos de conhecimento e envolver o educador no repensar da 

prática curricular" (TORRES et al., 2002, p. 138). 

O Projeto Inter propunha a articulação entre as diversas disciplinas que 

compõe o currículo escolar numa perspectiva emancipatória, de modo a considerar 

cada um dos atores como seres capazes de construir conhecimento e participar 

como sujeitos de seu processo de formação permanente. Como vemos, tal 

concepção de currículo se ancora na concepção de homem e sociedade percebida 

em toda a obra de Freire. 

Os princípios orientadores deste processo eram: 

 
1. construção coletiva, através de um amplo processo de participação nas 
decisões e atos respeitantes do currículo; 
2. respeito pelo princípio de autonomia da escola através da valorização de 
práticas válidas e experiências localizadas; 
3. valorização da unidade teoria-prática, que se traduz numa ação-reflexão-
ação por parte de educadores e educandos, e de outros indivíduos 
envolvidos no processo educativo e no dia a dia da escola; e 
4. formação contínua de educadores, com base na análise crítica do 
currículo em vigor na escola (TORRES et al., 2002, p. 138). 

 

Os princípios descritos pelos autores, que constituíram a base do Projeto 

Ínter, deixam clara a importância deste momento vivido pela rede municipal de São 

Paulo. Os professores passaram por uma experiência de protagonismo de sua 

prática, de possibilidade de escolha da escola que desejavam construir e até do 

conteúdo curricular que deveria ser adequado com base na realidade vivida, o que 

implicava um "processo analítico" (TORRES et al., 2002, p. 139) de tomada de 

decisão sobre a sua prática, constituindo o que Freire chamava de "práxis reflexiva" 

(TORRES et al., 2002, p. 139). 

 
O Projeto da Interdisciplinaridade apresentou-se dentro do espírito de "não 
aos pacotes pedagógicos", o que pressupunha, então, amplo processo 
participativo nas decisões e ações sobre o currículo. Essa ampla 
participação teve início no momento em que a escola optou ou não pelo 
Projeto. A não obrigatoriedade da escola em desenvolver o Projeto 
constituiu-se numa forma de respeito e incentivo a sua autonomia. 
Autonomia que se amplia no estímulo e apoio a outros projetos próprios das 
escolas (GARCIA; MARTINELLI; MORAES, 2002a, p. 201). 

 

Na citação acima, fica clara a opção desta administração em garantir a 

autonomia das escolas e dos professores que poderiam até optar por outros projetos 

que não fossem o interdisciplinar que contariam com o apoio da Secretaria para 
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implementá-los. Em documento publicado em fevereiro de 1991 ("Construindo a 

Educação Pública e Popular"), a Secretaria apresentava os seguintes dados que 

revelam a abrangência destes projetos de formação, referentes ao ano de 1990: 

 
a) 100 escolas optaram pelo projeto da interdisciplinaridade via tema 

gerador; 
b) 67% das EMPGs e 21% das EMEIs estão desenvolvendo projetos 

próprios que vão desde recuperação paralela, reforço e 
acompanhamento de alunos, passando por projetos de formação 
permanente de educadores chegando até a propostas arrojadas e 
inovadoras que envolvem a participação de um coletivo mais amplo que 
aponte para a construção da escola pública popular, crítica e 
transformadora.28 

 

Desta forma, podemos perceber que já em 1990, passados dois anos do 

início do governo Erundina havia na rede forte predisposição por parte dos docentes 

de participar desta formação devido à crença na possibilidade de estarmos diante de 

algo novo que poderia mudar os rumos da educação na cidade de São Paulo, ou 

mesmo no Brasil. Entretanto, "[...] esse movimento gerou não só adesão, mas 

também forte resistência" (GARCIA; MARTINELLI; MORAES, 2002a, p. 202). 

 

 

2.2.2. Um breve olhar sobre a legislação 
 
 

Em dezembro de 1991 e junho de 1992, foram publicados dois importantes 

documentos que contaram com a ampla participação de toda a comunidade 

escolar em sua elaboração desde 1989: o Regimento Comum das Escolas 

Municipais,29 que previa profundas mudanças em toda a organização escolar, 

dentre elas, a instituição dos ciclos; e o Estatuto do Magistério,30 que implantou a 

Jornada de Tempo Integral (JTI) e proporcionou a todos os docentes um plano de 

                                                      
28 Fonte: http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/1392. 
29 Segundo Garcia; Martinelli e Moraes (2002a, p. 210, nota de rodapé 8), "[...] o Regimento Comum 
das Escolas Municipais (gestão 1989-92), proposta colocada em discussão com todas as escola em 
1991, foi aprovado em dezembro de 1991 pelo Conselho Estadual de Educação provisoriamente até 
julho de 1992. Neste mesmo mês, o próprio Conselho aprovou definitivamente o Regimento. Em que 
pesem as dificuldades de implantação, algumas pioneiras na história da educação brasileira, o 
Regimento, em suas linhas fundamentais – Ciclos, Avaliação, Gestão democrática – aproxima-se 
muito das grandes tendências mundiais". 
30 "O Estatuto do Magistério Municipal passou por várias discussões, envolvendo-se aí vários 
segmentos: educadores, pais, sindicatos e Câmara Municipal. Foi aprovado pela câmara em 26/6/92" 
(GARCIA; MARTINELLI; MORAES, 2002a, p. 211, nota de rodapé 9). 
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carreira que possibilitou sua valorização em termos de formação e salário, em uma 

perspectiva inovadora. 

A partir daí, os oito anos seriados em que era organizado o ensino 

fundamental passaram a contar com três ciclos, com a possibilidade de retenção 

ao final das últimas séries de cada um desses ciclos. Mudou-se a forma de 

mensuração do processo avaliativo. Em vez de notas de zero a dez, as crianças 

passaram a ser avaliadas por conceito de cunho qualitativo e progressivo — NS 

(não satisfatório), S (satisfatório) e P (plenamente satisfatório).31 "A ideia 

subjacente ao ciclo era transformar os critérios de avaliação do progresso dos 

alunos e, assim, evitar a repetição desnecessária de anos e em última análise, 

enfrentar o problema do elevado grau de abandono nos anos mais avançados da 

escolaridade elementar" (TORRES et al., 2002, p. 130).32 

Nem todas as medidas foram bem aceitas pelos docentes da rede. 

Notadamente, a passagem do sistema de seriação ao de ciclos até hoje não tem 

sido bem interpretada, e é considerada "promoção automática", em que os alunos 

passam automaticamente para o ano seguinte sem o devido preparo. 

 
Consequentemente, um ano após o fim do governo PT, a nova Secretaria 
(do chamado Partido Democrático Social [o PDS do prefeito Paulo Maluf]) 
fez um referendo, em que os professores reivindicavam o regresso das 
escolas municipais ao velho sistema de seriação, ou organização por anos 
(TORRES et al., 2002, p. 131).33 

 

Como podemos perceber, o governo Maluf, que sucedeu ao governo 

Erundina optou por interromper os projetos interdisciplinares, embora não tenha 

tirado completamente as conquistas alcançadas pelos educadores, não deu 

prosseguimento aos importantes investimentos realizados em formação por parte da 

gestão anterior. 
                                                      
31 Tal sistema foi hoje revisto pela atual administração petista de Fernando Haddad, que, dentre 
outras medidas, estabelece o retorno ao antigo sistema de avaliação(com notas de zero a dez para 
os quatro últimos anos do ensino fundamental) e a organização do ensino fundamental em três ciclos, 
com a possibilidade de repetência nos últimos anos que seriam os quatro anos do ensino 
fundamental com um enfoque pedagógico diferente do trazido pelo novo regimento. 
32 Sabemos que a questão dos ciclos de aprendizagem é muito mais complexa e necessita de um 
tratamento muito mais cuidadoso, o que não será feito no presente trabalho, dada sua especificidade. 
33 Os autores mencionam um referendo que teria determinado o retorno ao sistema de seriação. 
Embora o referendo tenha acontecido, o governo do PDS não encontrou argumentos suficientemente 
fortes para voltar para o sistema de seriação. O que aconteceu, de fato, foi a transformação de três 
ciclos para dois ciclos — os chamados Ciclo I (correspondente aos quatro primeiros anos do ensino 
fundamental) e Ciclo II (correspondente aos quatro últimos anos do ensino fundamental) —, com 
possibilidade de retenção nos últimos anos dos ciclos, fato que até hoje não é bem compreendido 
pelos educadores. Ressaltamos que, na época, o ensino fundamental tinha oito anos de duração. 
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2.3. Implantação das jornadas docentes: sedimentando conquistas 
 

 

Após amplo debate com toda a categoria docente, a Lei nº 11.229, publicada 

em 26 de junho de 1992 e alterada em alguns artigos em 12 de novembro de 1993 

pela Lei nº 11.434, dispôs sobre o Estatuto do Magistério, instituiu e regulamentou 

as jornadas de trabalho docente, garantindo ao professor da rede pública municipal 

paulistana a possibilidade de optar, dentre outras, por uma jornada que lhe 

proporcionaria oito horas-aulas semanais de trabalho coletivo e três horas 

individuais e presenciais de trabalho na escola, acrescidas de quatro horas em local 

de livre escolha.34 Isso representou um diferencial para estes profissionais, 

considerando-se um contexto em que até hoje, em âmbito nacional, não se 

conseguiu garantir aos professores o mínimo do tempo de formação em serviço 

estipulado pela legislação, ainda motivo de luta travada pela rede estadual de São 

Paulo e outras redes pelo Brasil afora. 

Daremos destaque a três artigos desta Lei, os quais, no nosso entender, 

trouxeram à época grandes avanços para a educação e até hoje influenciam 

sobremaneira as formas de organização desta formação nas escolas. 

● "Art. 2º — A gestão democrática da educação consistirá na participação das 

comunidades interna e externa, na forma colegiada e representativa, observada a 

legislação federal pertinente."35 

Este artigo sinaliza a dimensão da importância da participação de toda a 

comunidade para a construção da escola cidadã. Destacamos aqui a relevância 

dada aos órgãos colegiados e à possibilidade da participação da comunidade 

externa da escola, ou seja, não apenas as famílias poderiam participar, mas também 

os membros da comunidade localizada no entorno da escola e organizada em 

associações; esta última prerrogativa não se concretizou durante o governo de Luíza 
                                                      
34 A Jornada de Tempo Integral (JTI) foi disponibilizada a todos os professores da rede a partir do 
segundo semestre de 1992, embora a Lei 11.229/92 tenha sido publicada em junho, esta já produziu 
efeitos imediatos para o segundo semestre. De fato, os professores poderiam optar por uma jornada 
que lhes proporcionaria oito horas de trabalho coletivo e três individuais na escola, mais quatro em local 
de sua livre escolha. Trata-se de horas-aulas com duração de 45 minutos, como ainda hoje acontece. 
35 A gestão democrática com a criação dos conselhos de escola foi implantada desde o início da 
gestão Erundina com base no Regimento Comum das Escolas Municipais, alterado e aperfeiçoado 
durante os quatro anos de governo. 



[Digite texto] 
 

54 
 

Erundina nem nas administrações que a sucederam. No momento da criação dos 

CEUs no governo de Marta Suplicy, esta possibilidade foi colocada em prática, mas 

abandonada na administração Kassab. 

● Vejamos agora o artigo 3º da citada Lei. 

 
Art. 3º — O ensino público municipal garantirá à criança, ao adolescente e 
ao aluno trabalhador: 
I — a aprendizagem integrada e abrangente, objetivando: 
a) superar a fragmentação das várias áreas do conhecimento, observando 
as especificidades de cada modalidade de ensino; 
b) propiciar ao educando o saber organizado para que possa reconhecer-se 
como agente do processo de construção do conhecimento e transformação 
das relações entre o homem e a sociedade; 
II — o preparo do educando para o exercício consciente da cidadania para o 
trabalho; 
III — a garantia de igualdade de tratamento, sem discriminação de qualquer 
espécie; 
IV — a igualdade de condições de acesso à instrução escolar, bem como a 
permanência e todas as condições necessárias à realização do processo 
educativo, garantindo-se atendimento especializado aos portadores de 
necessidades especiais em classes da rede regular de ensino, em escolas 
publicas especiais e em centros públicos de apoio e projetos; 
V — a garantia do direito de organização e de representação estudantil no 
âmbito do município. 

 

Entendemos que este artigo traz as diretrizes para a construção do currículo 

das escolas em uma perspectiva interdisciplinar e determina os limites para a 

autonomia destas. Observamos a preocupação de garantir aos educandos o papel 

de protagonistas no processo de transformação da escola e da sociedade. Também 

há que se destacar a inclusão das crianças com necessidades educacionais 

especiais, que, a partir de então, passariam a merecer um olhar mais cuidadoso por 

parte das administrações. A participação dos estudantes em órgãos colegiados 

(grêmios estudantis) era uma novidade. E o respeito à diversidade já figurava aí 

como importante princípio para a construção do currículo e deveria ser considerado 

na formação dos docentes. 

● O artigo 4º demonstra a clara preocupação do governo democrático e 

popular em garantir aos professores condições dignas de trabalho e salário, em que 

estes pudessem se sentir profissionalmente valorizados. 

 
Art. 4º — A valorização dos profissionais do ensino será assegurada 
através de: 
I — formação permanente e sistemática de todo o pessoal do quadro do 
magistério, promovida pela Secretaria Municipal de Educação ou realizada 
por universidades; 



[Digite texto] 
 

55 
 

II — condições dignas de trabalho para os profissionais do magistério; 
III — perspectiva de progressão na carreira; 
IV — realização periódica de concurso público e de concurso de acesso 
para os cargos da carreira; 
V — exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com as 
atribuições do magistério; 
VI — piso salarial profissional; 
VII — garantia de proteção da remuneração a qualquer título, contra os 
efeitos inflacionários, inclusive com a correção monetária dos pagamentos 
em atraso; 
VIII — exercício do direito à livre negociação entre as partes; 
IX — direito de greve. 
§1º — O piso salarial profissional a que se refere o inciso VI deste artigo 
será fixado anualmente no mês de maio, em negociação coletiva, que será 
submetida à aprovação da Câmara Municipal. 
§2º — Caso não haja negociação coletiva ou não sendo esta aprovada pela 
Câmara Municipal, o piso profissional não poderá ser menor do que a média 
dos valores reais correspondentes ao padrão EM-01-A, relativos aos últimos 
12 (doze) meses, corrigidos mês a mês por índice oficial vigente de 
correção inflacionária, definido pela Prefeitura. 
§3º — O piso salarial profissional será reajustado de acordo com a lei 
salarial do município. 
§4º — O piso salarial profissional de que trata o parágrafo 2º será 
condicionado à aplicação da legislação salarial vigente no município. 
§5º — Se o piso fixado no parágrafo 2º deste artigo for prejudicado em 
função do cumprimento do disposto no parágrafo anterior, será, a qualquer 
tempo, acionada a negociação.36 

 

O cumprimento do inciso I seria concretizado com a efetivação das jornadas 

de trabalho docente e demais medidas necessárias a sua implantação presentes 

nos artigos 54 a 75 da Lei nº 11.229/92,37 que foram alterados pelos artigos 33 a 55 

da Lei nº 11.434/93, descritos e analisados a seguir. 

 
Art. 33 — Os profissionais de educação ficam sujeitos a uma das seguintes 
jornadas básicas de trabalhos: 
I — jornada básica do professor, abrangendo: 
a) professor adjunto, nas diversas áreas de atuação; 
b) professor titular, nas diversas áreas de atuação; e 
c) professor de bandas e fanfarras.38 
II — jornada básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (J-40), 
abrangendo: 
a) supervisor escolar; 
b) diretor de escola; 
c) assistente de diretor; 
d) assistente técnico educacional; 
e) coordenador pedagógico; 
f) secretário de escola; 

                                                      
36 Vale ressaltar que as administrações Maluf/Pitta descumpriram afrontosamente o acordo tratado 
com as entidades a respeito da reposição salarial, o que gerou inúmeros mandados de segurança 
que até hoje ainda não foram julgados em sua totalidade. 
37 O texto original da Lei nº 11.229/92 foi extraído do corpo legal, uma vez que não se encontra mais 
em vigor, sendo substituído pelos artigos da Lei nº 11434/93. 
38 Tanto o cargo de professor adjunto quanto o cargo de professor de bandas e fanfarras foram 
extintos na vacância a partir da Lei nº 14.660/07, que é o novo Estatuto do Magistério em vigor, 
restando apenas alguns profissionais nesta condição. 
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g) auxiliar técnico de educação; e 
h) agente escolar. 

 

Neste artigo, apresentam-se as possibilidades de opção de jornada de 

trabalho de acordo com os respectivos cargos a serem ocupados. Note-se que estão 

incluídos todos os profissionais que atuam junto aos alunos e que, portanto, fazem 

parte do quadro dos profissionais da educação (QPE), atendendo ao pressuposto 

freiriano de que todos os que atuam junto aos educandos são considerados 

educadores, cada um em sua especificidade. 

Vejamos, agora, como foram propostas as jornadas específicas dos 

profissionais docentes. 

 
Art. 34 — Os profissionais de educação, referidos no inciso I do artigo 
anterior, poderão, nas condições previstas nesta lei, ingressar nas seguintes 
jornadas especiais de trabalho: 
I — jornada especial ampliada; 
II — jornada especial integral; 
III — jornada especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (J-40); 
IV — jornada especial de hora-aula excedente (JEX); e 
V — jornada especial de hora-trabalho excedente (TEX). 

 

Na presente pesquisa, daremos especial atenção ao inciso II deste artigo. A 

então jornada especial integral (JEI) é a única jornada que traz em sua composição 

a formação continuada, através das chamadas horas adicionais que lhe são 

relativas.39 Para melhor compreender esta normatização, destacamos o artigo 41, 

que trata especificamente das atividades a serem desenvolvidas durante as 

chamadas horas aulas adicionais:40 

 
Art. 41 — As horas-aulas adicionais constituem o tempo remunerado de que 
dispõe o profissional de educação em jornada especial integral, para 
desenvolver atividades extraclasses, dentre outras: 
I — trabalho coletivo da equipe escolar, inclusive o de formação permanente 
e reuniões pedagógicas;41 
II — preparação de aulas, pesquisas e seleção de material pedagógico e 
correção de avaliações; 
III — atividades com a comunidade e pais de alunos, exceto as de reforço, 
de recuperação e de reposição de aulas. 
Parágrafo único — O tempo destinado às horas-adicionais será cumprido: 

                                                      
39 Note-se que a nomenclatura já se encontra alterada na Lei nº 11.434/93. A JEI é a antiga JTI. 
40 O Estatuto denomina "horas adicionais" àquelas que devem ser cumpridas pelos professores 
optantes pela JEI que se encontram em regência de aulas, e "horas atividades" às horas relativas aos 
professores optantes por outras jornadas, mas cumpridas individualmente em preparo e correção de 
atividades e outras tarefas afins. 
41 Esta Lei não especifica a natureza do trabalho coletivo. Entendemos que este será mais bem 
compreendido quando tratarmos dos projetos estratégicos/especiais de ação. 
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a) 11 (onze) horas-aulas semanais na própria escola; 
b) 4 (quatro) horas-aulas semanais em local de livre escolha. 

 

O artigo define de forma clara e objetiva a finalidade das horas adicionais 

referente às jornadas de opção docente, mais especificamente com relação à JEI. O 

inciso I remete ao trabalho coletivo e à formação permanente. Cabe ressaltar que 

cada um destes itens deverá receber um tratamento por parte de outros 

instrumentos, no sentido de regulamentar seu funcionamento, como é o caso das 

portarias relativas à opção de jornada publicada anualmente com as atualizações 

necessárias. A opção é feita todo final de ano, com validade para o ano seguinte. 

Em 2007, foi publicado o novo Estatuto do Magistério (Lei nº 14.660/07), cujo 

objetivo foi atualizar artigos das Leis nº 11.229/92 e nº 11.434/93 (alguns artigos 

destas duas leis ainda se encontram em vigor). A nova legislação incluiu os 

professores dos CEIs (das creches municipais que atendem crianças de 0 a 3 anos 

de idade e foram incorporadas à rede municipal de educação em 2002),42 

denominados desde então Professores de Desenvolvimento Infantil (PDIs), com um 

diferencial: teriam uma jornada única de 30 horas semanais, com cinco horas-

atividades, sendo três necessariamente em horário coletivo e duas de trabalho 

individual destinadas à preparação de atividades a serem cumpridas 

obrigatoriamente uma em cada dia da semana.43 

Vejamos o que diz a nova lei a respeito das jornadas de trabalho docente. 

 
Art. 12. As jornadas de trabalho dos integrantes da carreira do magistério 
municipal passam a ser as seguintes: 
I — professor de educação infantil: jornada básica de 30 (trinta) horas de 
trabalho semanais; (professores dos CEIs) 
II — professor de educação infantil e ensino fundamental I e professor de 
ensino fundamental II e médio: jornada básica do docente, correspondendo 
30 (trinta) horas-aulas de trabalho semanais; 
III — gestor educacional: jornada básica do gestor educacional, 
correspondendo a 40 (quarenta) horas de trabalho semanais. 
§ 1º A jornada básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais, de que trata 
o inciso I deste artigo, será cumprida exclusivamente nos centros de 
educação infantil.44 

                                                      
42 CEI: Centro de Educação Infantil, destinado ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos; antigas 
creches antes pertencentes à Secretaria de Assistência que se incorporaram à Secretaria Municipal 
de Educação, pertencente à rede direta, a partir de 2002. 
43 A SME ainda conta com creches da rede indireta e conveniada, cujos professores não têm acesso 
a este tipo de formação, ficando a cargo das entidades responsáveis pelas mesmas propiciar-lhes a 
formação que entenderem adequada segundo as diretrizes da Secretaria. 
44 O novo Estatuto traz, ainda, mudanças na nomenclatura dos cargos docentes, com a junção dos 
cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental I, ocorreu a unificação das carreiras 
que antes eram separadas dos professores de Emei e dos cinco primeiros anos do ensino 
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Este artigo determina a diminuição no número de jornadas docentes. Todo o 

professor que ingressa no magistério público está sujeito a tais jornadas. A jornada 

que garante a formação continuada é a Jeif, não contemplada no artigo acima e que 

veremos mais abaixo, A jornada básica do professor de Emei's, Emef's e EMEFMs45 é 

a jornada básica docente (JBD) e a jornada básica dos professores dos CEIs é a 

Jornada Básica (JB). Quais seriam as jornadas especiais? 

Vejamos o que diz o artigo 13 da Lei nº 14.660/07. 

 
Art. 13. Observadas as condições previstas nesta Lei, os docentes titulares 
de cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental I e 
professor de ensino fundamental II e médio, poderão ingressar nas 
seguintes jornadas especiais de trabalho: 
I — jornada especial integral de formação; 
II — jornada especial de trabalho excedente; 
III — jornada especial de horas-aulas excedentes; 
IV — jornada especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (J-40). 

 

Portanto, a Jeif (antiga JEI/JTI) passa a ser a jornada especial de formação e 

seu ingresso depende de algumas condições, não estando, portanto, disponível a 

todos os professores. Qual seria o formato dessas jornadas? 

 
Art. 15. As jornadas básicas e especiais de trabalho do docente 
correspondem: 
I — jornada básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: 25 (vinte e 
cinco) horas em regência de turma e 5 (cinco) horas atividade semanais; 
II — jornada básica do docente: 25 (vinte e cinco) horas-aulas e 5 (cinco) 
horas-atividades semanais, correspondendo a 180 (cento e oitenta) horas-
aulas mensais; 
III — jornada especial integral de formação: 25 (vinte e cinco) horas-aulas e 
15 (quinze) horas adicionais, correspondendo a 240 (duzentas e quarenta) 
horas-aulas. 

 

Temos, portanto, no momento, apenas três jornadas docentes. A jornada 

básica (JB), restrita aos professores dos CEIs, conforme já exposto, a jornada básica 

docente (JBD) e a jornada especial integral de formação (Jeif), disponível para os 

professores das Emei's e Emef's. 

                                                                                                                                                                      
fundamental (denominado Fundamental I). O mesmo ocorreu com os professores de ensino 
fundamental II (relativo aos quatro últimos anos do Ensino Fundamental) e médio que tinham antes 
as carreiras separadas. 
45 EMEFM: escola municipal de ensino fundamental e médio, destinada ao atendimento de alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A rede municipal de educação conta hoje com apenas três 
escolas neste formato. 
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Todos os profissionais da educação encontram-se necessariamente sujeitos à 

JB, no caso dos professores dos CEIs, e à JBD, no caso dos professores das Emei's 

e das Emef's, com restrições para seu ingresso na Jeif, a jornada que garante a 

formação continuada — o que, na prática, traz restrições para a abrangência dessa 

formação continuada que é oferecida aos professores. 

 

 

2.4. Os Projetos Estratégicos ou Especiais de Ação (PEAs): avanços e retrocessos 
 

 

Para melhor compreender a política de formação em serviço implantada 

durante a gestão Erundina/Freire/Cortella e a forma como esta vem se constituindo 

ao longo dos mais de vinte anos que se sucederam, entendemos de fundamental 

importância um breve estudo das portarias que foram publicadas a respeito dos 

Projetos Estratégicos/Especiais de Ação (PEAs), que se destinaram a promover a 

normatização da formação continuada em serviço, não apenas em seu caráter 

administrativo, mas também em seu aparato pedagógico e — por que não dizer? —, 

ideológico, já que nenhuma ação é neutra, e temos, no texto legal, o retrato de como 

as administrações entenderam este momento de formação e, de certa forma, se 

apropriaram dele para propor (impor?) sua forma de governo. 

 
[...] a primeira portaria PEA foi a 2.083/94 e regulava a organização do 
projeto, o então Projeto Estratégico de Ação, orientando o estudo da 
realidade local e caracterizando as possibilidades de projetos a serem 
desenvolvidos no horário coletivo, cujo foco estivesse na resolução de 
problemas que dificultassem o trabalho pedagógico na escola 
(DOMINGUES, 2009, p. 135).46 

 

Percebemos nesta Portaria, publicada durante a administração Maluf, mas 

com forte influência da gestão anterior (Erundina/Freire/Cortella), a utilização do 

horário coletivo como lócus de reflexão sobre a realidade escolar, no qual se pensa 

uma escola com autonomia para buscar a resolução de seus problemas. Como se 

trata dos anos iniciais desta gestão, percebemos um tênue direcionamento das 

                                                      
46 A professora Isaneide Domingues, em sua tese de doutorado O coordenador pedagógico e o 
desafio da formação contínua do docente na escola, apresentada à Universidade de São Paulo, faz 
um aprofundado estudo da função do coordenador pedagógico como responsável pela formação 
docente em serviço, que, embora não seja o foco específico do presente trabalho de pesquisa, 
trouxe-lhe importantes contribuições (DOMINGUES, 2009). 
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ações ali desenvolvidas, ficando sua execução e seu acompanhamento a cargo dos 

especialistas, tanto das unidades, quanto dos NAEs — que já voltaram a ser 

denominadas Delegacias de Ensino (DEs). 

 
A segunda Portaria, a de nº 3.826, de julho de 1997, modifica o nome para 
Projeto Especial de Ação, mantendo a sigla, subordinando-o ao projeto 
político pedagógico da escola e indicando algumas modalidades de PEA, 
quais sejam, de formação e aperfeiçoamento profissional, de avaliação 
diagnóstica, de orientação educacional e pré-profissionalizante, de ações 
com a comunidade (DOMINGUES, 2009, p. 135). 

 

Percebemos aí a evolução da concepção do funcionamento deste horário 

coletivo, que vai paulatinamente se constituindo como lócus dedicado para a 

formação e o aperfeiçoamento profissional dos professores, agora se enfatizando a 

construção do Projeto Político Pedagógico da escola, após a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996),47 período marcado por este desafio que seria a construção da proposta 

pedagógica de cada uma das unidades educacionais que compõem os sistemas de 

educação e, em decorrência disso, por forte discussão acerca da autonomia das 

escolas, o que vem sendo, na prática, alvo de muita contestação. 

A terceira Portaria, de nº 1.654/04 (portanto, em pleno governo municipal de 

Marta Suplicy) assinalava em sua introdução as seguintes funções dos PEAs 

desenvolvidos durante os horários coletivos nas escolas: 

 
[...] — os Projetos Especiais de Ação (PEAs) como possibilidade de 
articulação entre as unidades educacionais, os Centros Educacionais 
Unificados (CEUs) e a apropriação dos espaços públicos internos e 
externos; 
— a necessidade de estabelecer critérios gerais para que as unidades 
educacionais possam elaborar, desenvolver e avaliar seus Projetos 
Especiais de Ação, em consonância com o Projeto Político Pedagógico, na 
perspectiva da construção da Rede de Proteção Social e consequente 
constituição de São Paulo como Cidade Educadora. [...] 

 

Nesse texto, percebemos forte direcionamento do horário coletivo pelo 

governo central para a execução de uma política educacional. Embora 

reconheçamos a pertinência e a importância de tais programas, também 

ressaltamos o não atendimento aos projetos locais, bem como às diferenças de 
                                                      
47 Destaquem-se os arts. 12 e 13 da Lei nº 9.394/96. O primeiro trata da responsabilidade/autonomia 
das escolas para organizar e executar sua proposta pedagógica; o segundo, da responsabilidade dos 
docentes neste processo. Há que se evidenciar, ainda, o parágrafo único do artigo 62 dessa Lei, que 
trata da necessidade de que os sistemas ofereçam aos docentes a formação permanente. 
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cada uma das escolas que compõem a rede municipal, que fugisse de forma 

substancial aos projetos e programas da Secretaria Municipal de Educação. 

Também se observava, na prática, intensa orientação na organização destes 

espaços, com os especialistas (diretores de escola e coordenadores pedagógicos) 

que atuavam nas escolas perdendo aos poucos sua autonomia e se tornando 

executores de políticas formuladas por órgãos centralizados que não tinham muita 

familiaridade com o cotidiano das escolas. 

Vejamos, ainda, o que diz o artigo 2º da referida Portaria: 

 
Artigo 2º — Configuram-se modalidades de PEA as seguintes ações 
curriculares sistematizadas: 
I — formação permanente da comunidade educativa, pautada nos seguintes 
eixos: 
a. aprofundamento da visão de currículo como construção sociocultural e 
histórica; 
b. diversidade cultural, etnorracial, de gênero e de sexualidade; 
c. cultura da infância, do adolescente, do jovem e do adulto; 
d. leitura de mundo/alfabetização/letramento; 
e. organização da escola em ciclos e reestruturação dos tempos e espaços 
das unidades educacionais; 
f. paz e justiça social: direitos humanos, ética e cidadania; 
g. educação para o meio ambiente 
h. avaliação processual. 
II — gestão democrática, prevendo ações de formação para: 
a. o protagonismo infanto-juvenil; 
b. o fortalecimento dos grêmios estudantis; 
c. o fortalecimento dos conselhos de escola; 
d. a participação efetiva dos diferentes segmentos da comunidade 
educativa; 
§ 1º Na elaboração dos Projetos Especiais de Ação (PEAs), as unidades 
educacionais considerarão o currículo como construção sociocultural e 
histórica. 
§ 2º As unidades educacionais que desenvolvem os diferentes projetos e 
programas que compõem a Política Educacional da SME — o Projeto Vida 
(Escola Aberta, Educom.radio, Vamos Combinar, Observatório Escolar de 
Segurança Urbana), Recreio nas Férias, Círculo de Leituras, Orientação 
Sexual e Projetos Especiais — deverão considerá-los na elaboração de 
seus PEAs. 

 

Os dois eixos citados revelam as diretrizes da política da gestão Suplicy, que 

viu no espaço de formação docente importante possibilidade de implantação de sua 

política educacional. Vimos aí o ressurgimento da concepção freiriana de escola, 

com a vinculação na vida da sociedade, bem como na construção de uma escola 

cidadã, onde a participação da comunidade aparece forte, tanto na construção do 

currículo, como na formação dos colegiados (grêmios estudantis e conselhos de 

escola) com inúmeros projetos que buscaram contemplar as necessidades de 

crianças, adolescentes e adultos que frequentavam as escolas evidenciando seu 
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papel de protagonistas deste processo para a construção da qualidade social da 

educação, tendo em vista a construção de cidades educativas. 

Na prática, representou a presença dos Grupos de Apoio a Ação Educativa 

(Gaaes)48 nos horários coletivos, que foram grupos constituídos por técnicos de 

DOT/NAEs (já retornando à antiga denominação), supervisão e membros de 

conselho de escola; podiam ainda contar com a presença de representantes da 

universidade, que passaram a participar dos horários de formação, juntamente com 

professores e coordenadores pedagógicos, de modo a promover as discussões 

entendidas como necessárias à implementação dos projetos educacionais da SME. 

Embora reconheçamos a importância desta concepção de escola, não 

podemos deixar de frisar que os Gaaes nem sempre foram bem recebidos pelas 

equipes das unidades, que viam neles um caráter intervencionista de inspeção das 

atividades desenvolvidas, não de parceria para a promoção da melhoria da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem, o que interferiu sobremaneira nas 

possibilidades de avanços das práticas pedagógicas que poderiam suscitar. 

A Portaria nº 654/06 (governo Serra), tem como considerandos: 

 
[...] — as disposições constantes na Lei Federal 9.394/96, especialmente 
nos artigos 12, 13 e 61; 
— o estabelecido na Lei Municipal 11.434/93, em especial nos artigos 41 e 43; 
— a política de formação de educadores em face das diretrizes da 
Secretaria Municipal de Educação; 
— a implantação do Programa "Ler e Escrever — Prioridade na Escola 
Municipal"; 
— a necessidade de integrar os diversos programas e projetos em 
andamento nas unidades educacionais, por meio do Programa "São Paulo é 
uma Escola"; 
— a necessidade de estabelecer critérios gerais para que as unidades 
educacionais possam elaborar, desenvolver e avaliar seus Projetos 
Especiais de Ação, em consonância com o Projeto Pedagógico; [...] 

 

Percebe-se, já na introdução desta Portaria, a menção aos dois grandes 

projetos do então secretário da Educação, José Aristodemo Pinotti, da administração 

municipal Serra: os Programas "Ler e Escrever — Prioridade na Escola Municipal" e 

"São Paulo é uma escola". Isso deixa claro que a gestão municipal tinha intenção de 

se utilizar deste tempo e desse espaço escolar para a implantação de sua agenda 

de governo. Cita-se, logo em seguida, a necessidade de que estes projetos tenham 

                                                      
48 O Grupo de Apoio e Acompanhamento à Educação (Gaae) foi instituído durante o governo Marta, 
composto por pessoas das DOT/Naes e supervisão, algumas vezes pesquisadores das universidades 
e membros dos conselhos de escolas para atuar junto ao coletivo das escolas. 
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consonância com o Projeto Pedagógico das escolas, o que denuncia o caráter 

intervencionista também no processo de construção desse Projeto (Político?) 

Pedagógico, que se encontrava em processo de consolidação. 

Vejamos como os PEAs são definidos no artigo 1º da Portaria. 

 
Artigo 1º — Os Projetos Especiais de Ação (PEAs) são instrumentos de 
trabalho elaborados pelas unidades educacionais que expressam as 
prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas essencialmente 
às necessidades de desenvolvimento dos educandos, e que definem as 
ações a serem desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e 
avaliação, visando ao aprimoramento das práticas educativas, para a 
melhoria da qualidade de ensino e a participação cidadã. 

 

Percebe-se aqui a preocupação de buscar a melhoria da qualidade do ensino 

através da formação docente; contudo, seu atrelamento ao Programa "Ler e 

Escrever — Prioridade na Escola Municipal" trouxe para as escolas uma 

homogeneização das práticas desenvolvidas durante os horários coletivos no intuito 

de fazer frente às exigências de encaminhamento dos registros do 

acompanhamento do processo de alfabetização das crianças, resultando, assim, 

forte direcionamento das práticas de formação docente e centralização desta 

formação na figura do coordenador pedagógico, que deveria receber as orientações 

necessárias das Divisões de Orientação Técnica (DOTs) presentes nas DREs,49 - 

Delegacia Regional de Educação para que pudesse atender a estas exigências. 

A Portaria nº 4.057/06, introduz uma modificação importante, tirando dos 

professores que se encontravam na condição de eventuais, — portanto sem aulas 

atribuídas, atuando como professores substitutos — a possibilidade de participar do 

horário coletivo, o que resultou em perda do ponto de vista da abrangência do 

projeto de formação. Acrescentamos ainda outro programa destinado à educação 

Infantil, "Rede em Rede, a Formação Continuada na Educação Infantil", entre os 

norteadores desta formação. 

Destacaremos, agora, algumas questões trazidas no artigo 2º da referida 

Portaria, que trata das modalidades de PEA: 

 
                                                      
49 Cada uma das DREs contam com uma Diretoria de Orientação Técnica que, de forma atrelada às 
Diretoria de Orientação Técnica da SME, tanto atua na formação dos coordenadores pedagógicos, 
para que estes façam a formação dos professores nas escolas, como oferece cursos aos professores 
de forma descentralizada e fora de seu horário de trabalho. A partir do governo Serra, os Naes 
passam a se chamar Delegacias Regionais de Educação (DREs), nome que persiste até hoje no 
governo Haddad. 
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Artigo 2º — Configuram-se modalidades de PEA as ações de formação 
voltadas para: 
I — a tematização das práticas desenvolvidas nos diferentes espaços 
educativos; 
II — a articulação das diferentes atividades e/ou projetos/programas com as 
diversas instituições auxiliares e conselho de escola que integram o Projeto 
Pedagógico. 
III — a implementação dos projetos e programas específicos da Secretaria 
Municipal de Educação, tais como: Programa "Ler e Escrever — Prioridade 
na Escola Municipal", Programa "São Paulo é uma Escola" e outros. 
§ 1º Os Projetos Especiais de Ação (PEAs) destinados à formação dos 
profissionais de educação deverão ser desenvolvidos em horário coletivo. 
§ 2º Os projetos e programas que compõem a política educacional da SME, 
em especial, os Programas "Ler e Escrever — Prioridade na Escola 
Municipal" e "São Paulo é uma Escola", bem como as ações pedagógicas 
e/ou institucionais que envolvem diretamente os alunos, devem articular-se 
com o Projeto Pedagógico, sendo objeto de acompanhamento e avaliação 
dos profissionais de educação nos horários coletivos de formação. 
§ 3º Os eventos mencionados no parágrafo anterior deverão integrar os 
PEAs existentes na unidade educacional, ampliando-os e tornando-os mais 
abrangentes, configurando-se, preferencialmente, em um único PEA. 

 

Este artigo reafirma o que já buscamos ressaltar no tocante ao forte 

direcionamento vivido pelos educadores durante o governo municipal Serra/Kassab, 

trazendo a necessidade de se impetrar investimentos na formação continuada dos 

coordenadores pedagógicos, que recebiam instruções dos técnicos das agora 

denominadas Diretorias Regionais de Educação (DREs),50 para que estes pudessem 

garantir a formação docente para a melhoria da qualidade do ensino oferecido às 

crianças e aos adolescentes. 

A Portaria nº 1.566/08, que ainda se encontra em vigor,51 foi publicada em 

decorrência da necessidade de atualização, tendo em vista a publicação do novo 

Estatuto (Lei nº 14.660/07), e aponta em seus considerandos: 

 
[...] — as disposições constantes na Lei Federal nº 9.394/96, especialmente 
nos artigos 12, 13 e 61; 
— o estabelecido na Lei Municipal nº 14.660/07, em especial no § 2º do 
artigo 13 e nos artigos 16, 17 e 18; 
— a política de formação de educadores em face das diretrizes da 
Secretaria Municipal de Educação; 
— a necessidade da utilização dos resultados obtidos na Prova São Paulo, 
como parâmetro para definição das estratégias e ações pedagógicas, 
visando ao constante aprimoramento da qualidade de ensino; 

                                                      
50 As DREs são, agora, os antigos NAEs, departamentos da SME que atuam nas regiões com o 
intuito de organizar e coordenar as ações locais. 
51 Foram publicadas as Portarias nº 5.551/11 e nº 5.854/12 que alteram o artigo 3º da Portaria nº 
1.566/08 no tocante á participação dos professores no PEA. Mas o restante do corpo desta Portaria 
encontra-se em vigor, apesar de ter havido mudanças na atual administração após a eleição do atual 
prefeito, Fernando Haddad. Ressalte-se que essas duas portarias mantêm as restrições à participação 
dos professores que se encontram em substituição de aulas, uma vez que não permite que estes sejam 
remunerados, o que descaracteriza essas horas como horas de efetivo trabalho docente. 
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— a implantação dos Programas "Ler e Escrever — Prioridade na Escola 
Municipal" e "Rede em Rede: a Formação Continuada na Educação 
Infantil", "Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e 
Orientações Didáticas", "Referencial sobre avaliação da aprendizagem de 
alunos com necessidades educacionais especiais" e outros; 
— a necessidade de integrar os diversos programas e projetos em 
andamento nas unidades educacionais; 
— a análise dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas do 
rendimento escolar dos alunos; 
— a necessidade de estabelecer critérios gerais para que as unidades 
educacionais possam elaborar, desenvolver e avaliar seus Projetos 
Especiais de Ação, em consonância com o Projeto Pedagógico; [...] 

 

Nesta Portaria, publicada no período em que o prefeito Gilberto Kassab já se 

encontrava à frente da administração municipal, nota-se a inclusão dos programas 

"Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas" 

e "Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais". Segundo Domingues: 

 
Tais documentos moldam os projetos das escolas que passam a ter a 
mesma estrutura organizacional e de conteúdo, deixando pouco espaço 
para a construção de projetos autônomos que respondam às dificuldades 
levantadas pela equipe escolar. Ademais, orientam de forma muito diretiva o 
trabalho de formação desenvolvido pelo coordenador pedagógico nas 
escolas (DOMINGUES, 2009, p. 136). 

 

A autora faz aqui uma breve, mas significativa análise da problemática que 

envolve a formação docente no período Serra/Kassab denunciada no texto legal. 

Observemos o contido no artigo 1º da referida Portaria: 

 
Artigo 1º — Os Projetos Especiais de Ação (PEAs) são instrumentos de 
trabalho elaborados pelas unidades educacionais que expressam as 
prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico, voltadas essencialmente 
às necessidades dos educandos, definindo as ações a serem 
desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e avaliação, 
visando ao aprimoramento das práticas educativas e consequente melhoria 
da qualidade de ensino, atendendo as seguintes especificidades: 
I — na educação infantil: assegurar a todas as crianças a vivência de 
experiências significativas e variadas utilizando diferentes linguagens, 
entendendo as práticas sociais da linguagem oral e escrita como 
organizadoras dessas experiências; 
II — no ensino fundamental e médio: atender a necessidade de 
desenvolvimento das competências leitora e escritora, como responsabilidade 
de todas as áreas de conhecimento/disciplinas, visando ao alcance das metas 
estabelecidas pela unidade educacional, pela elevação dos níveis de 
proficiência detectados na Prova São Paulo, bem como das metas definidas 
pela Secretaria Municipal de Educação, expressas nos Programas "Ler e 
Escrever — Prioridade na Escola Municipal" e "Orientações Curriculares: 
Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas". 
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Percebemos nestas duas últimas citações, alguns indícios de forte 

direcionamento imposto pela administração Kassab à organização dos horários de 

formação docente. O que se observou, na prática, foi uma forte cobrança de 

resultados frente aos critérios estabelecidos pelo rigoroso acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos, o que transformou os horários coletivos em momentos de 

elaboração de tabelas relativas a este acompanhamento, trazendo certo 

esvaziamento das discussões relativas à construção do Projeto Político Pedagógico 

das escolas, uma vez que os educadores e os educandos  passaram a ser, de certa 

forma, considerados executores de uma política educacional. 
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Capítulo III — CAMINHOS METODOLÓGICOS: como potencializar 
saberes transindividuais? 

 
O significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e 
generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu corpus 
de significação. Já o sentido implica a atribuição de um significado pessoal 
e objetivado que se concretiza na prática social e que se manifesta a partir 
das representações sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e emocionais, 
necessariamente contextualizadas (FRANCO, 2012, p. 13). 

 

 

Cabe-nos, no presente trabalho, a explicitação de como as concepções 

freirianas concretizaram-se a partir da implementação de uma política de formação 

em serviço docente em suas mais diferentes facetas. 

Na tentativa de construir este objeto de estudo, foram utilizados diferentes 

tipos de instrumentos de coleta de dados que nos permitissem compreender como 

foi pensado por Freire o processo de implantação desta política pública, o que ficou 

da visão freiriana no processo de formação que ainda hoje é praticado nas escolas, 

e qual a importância desta formação continuada em serviço para a transformação 

das práticas docentes. Buscando uma visão mais ampliada das diversas 

concepções que envolvem a organização de espaços e tempos destinados à 

formação docente em serviço e de que forma esta organização contribui para a 

formação de uma identidade individual e coletiva dos envolvidos, tentamos observar 

que fatores interferem nesta organização. 

Para tanto, utilizamo-nos de pesquisa bibliográfica e documental, que nos 

possibilitasse compreender melhor a teoria freiriana e como esse pensamento se 

transformou em políticas públicas — o que foi realizado no primeiro e no segundo 

capítulos do presente trabalho. 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, desenvolvemos uma pesquisa 

de campo, na qual utilizamos a metodologia dos círculos epistemológicos, inspirada 

nos círculos de cultura antes utilizados por Paulo Freire em seu trabalho para 

intervenções educacionais no processo de alfabetização de adultos no Brasil e em 

muitos países do mundo, o que será por nós explicitado no presente capítulo. 

A possibilidade de utilização dos círculos epistemológicos como método de 

coleta de dados para investigação científica foi inicialmente pensada pelos estudos e 

discussões que as equipes de pesquisadores brasileiros do Instituto Paulo Freire 
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que desenvolvem o Projeto Globalização e Educação realizaram sobre o focus 

group, ou grupo focal,52 que se originou na sociologia e teve sua utilização ampliada 

para outras áreas, principalmente na de marketing, por seu caráter intervencionista. 

Neste trabalho, procuramos proporcionar aos sujeitos participantes um 

momento de troca, de construção de saberes a partir da análise do objeto estudado. 

Por esse motivo, optamos por adotar a metodologia do círculo epistemológico, uma 

vez que é dada a oportunidade a todos de exercitar a sua vocação 

ontológica/epistemológica de "saber mais" para "ser mais", ancorando-se, assim, na 

premissa freiriana. 

Para melhor compreender este processo, utilizaremos os conceitos freirianos 

da ontologia humana em articulação com a metodologia estudada, mais uma vez 

recorrendo aos autores e texto citados: 

 
Assim, também no processo de conhecimento é necessário um sujeito que, 
no mínimo, potencialize a superação da incompletude (conhecimento 
individual a ser completado pelo conhecimento dos outros); da inconclusão 
(conhecimento a ser superado pela interação dialógico-dialética com os 
conhecimentos dos outros); e do inacabamento (perspectiva individual a ser 
aperfeiçoada pelas outras perspectivas). Se o pesquisador trabalha 
individualmente, suas conclusões são, a priori, incompletas, porque 
resultantes de apenas uma perspectiva; inconclusas, porque, embora as 
coletivas também o sejam, representam apenas um passo dentro do 
caminho mais extenso do conhecimento socialmente acumulado, no interior 
do longo processo de evolução do conhecimento; e, finalmente, inacabadas, 
porque, certamente, mais imperfeitas do que as formuladas por sujeitos 
coletivos (ROMÃO et al., 2006, p. 178-179). 

 

Desta forma, não há em nosso trabalho pesquisador e pesquisados, mas 

sujeitos que em interação uns com os outros assumem sua vocação ontológica, 

predispõem-se ao diálogo a partir de um tema gerador, que é o objeto em estudo. O 

papel do pesquisador, nesta dinâmica, é o de "assumir uma postura de humildade — 

não de modéstia — diante do saber do sujeito pesquisando, considerando-o mais 

como parceiro do processo do que como objeto de investigação" (ROMÃO et al., 

2006, p. 180). 

                                                      
52 Gatti (2012, p. 7) assim define o termo grupo focal: "Segundo Powel e Single (1996, p. 449), um 
grupo focal é um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e 
comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal. Kitzinger (1994, p. 
103) diz que o grupo é 'focalizado', no sentido de que envolve alguma atividade coletiva — como 
assistir a um filme e conversar sobre ele, examinar um texto sobre algum assunto, ou debater um 
conjunto particular de questões [...]." Acrescenta a autora que esta técnica passou a ser utilizada de 
forma recorrente a partir da década de 1980. 



[Digite texto] 
 

69 
 

Consciente de que "as verdades são relacionais, não relativas, isto é, as 

verdades são representações histórico-sociais e parciais, dependendo, portanto, da 

perspectiva e do contexto de quem as enuncia" (ROMÃO et al., 2006, p. 180), e de 

que, enquanto pesquisador, o sujeito "está buscando um saber perspectivado que o 

pesquisando detém" (ROMÃO et al., 2006, p. 180), a presente pesquisa, dentro da 

metodologia proposta, tem o objetivo de, longe de buscar verdades absolutas, 

provocar nos sujeitos participantes e no pesquisador (que também é um sujeito 

participante) — e, por conseguinte, em todos aqueles que, de alguma forma com 

esta pesquisa estiver em contato —, uma reflexão que lhes possibilite, em 

comunhão, exercer sua vocação ontológica e construir o conhecimento individual e 

coletivo (portanto, um conhecimento novo). 

Desta forma, a presente metodologia propõe uma inversão, ou seja, um 

"colocar-se na perspectiva do outro" (ROMÃO et al., 2006, p. 180) que a distingue 

das outras propostas, pois 

 
[...] há na pesquisa uma relação de poder e, por isso, qualquer mudança 
nas relações tem de ser negociada com os sujeitos pesquisandos. O 
cientista tem ocupado, no imaginário coletivo, o lugar social de que é o 
detentor do poder do conhecimento. Nesse sentido, há uma produção social 
de imagens de poder vinculados ao personagem "pesquisador", "cientista". 
O que falta associar a esta imagem é o fato de que ele, no caso da 
pesquisa mencionada, se apropriou de um conhecimento derivante da 
experiência de outro — o sujeito pesquisando. Não é uma tarefa fácil 
inverter a lente do olhar para se colocar na perspectiva do outro, além de 
focalizar que, no centro da produção do conhecimento, está, também, o 
saber que o sujeito pesquisando elabora e representa na hora em que é 
pesquisado. Romper com essa relação de dominação e subordinação na 
pesquisa implica uma desconstrução social. A tarefa do sujeito pesquisador 
é promover as condições para que haja uma logística de 
pesquisa(laboratório, oficina, encontro, entrevista), incluindo aí um método 
que seja capaz de sistematizar o saber desagregado, que os sujeitos 
pesquisadores e pesquisandos(as) possuem, agregando-os dialeticamente, 
e enunciando-os no ambiente criado pelo pesquisador. Por isso, a ideia do 
sujeito transindividual é a mais importante que daí emerge. O conhecimento 
por ele construído não é a soma dos conhecimentos dos indivíduos que o 
compõem; é mais do que isto: é o conhecimento produzido por um sujeito 
novo, constituído no processo coletivo de produção de conhecimento 
(ROMÃO et al., 2006, p. 180-181). 

 

Os autores expõem, no trecho acima, as dimensões e a importância do 

pensamento freiriano para a presente pesquisa. Nossa análise de resultados será, 

portanto, processual, porque inconclusa e inacabada. Entretanto, é a partir do 

conceito de sujeito transindividual que ganha consistência e rigor científico e faz ao 
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pesquisador grande desafio, que é a possibilidade de dialogar com diferentes 

perspectivas, abdicando de suas concepções já cristalizadas. 

 
É o diálogo, no sentido freiriano de interação dialético-dialógica das 
verdades e perspectiva individuais que dá a dimensão transindividual ao 
sujeito coletivo e ao conhecimento por ele produzido. O diálogo, para Freire, 
implica a demarcação de um espaço democrático e não de subordinação e 
dependência do conhecimento de um em relação ao conhecimento do 
outro. O diálogo é o processo de construção transindividual do 
conhecimento, na medida em que a perspectiva de todos é levada, crítica e 
dialeticamente, em consideração (ROMÃO et al., 2006, p. 182). 

 

Assim, o papel do pesquisador é o do "animador da emergência das diversas 

perspectivas, o provocador da análise crítica e o coordenador da sistematização das 

possíveis convergências de perspectivas" (ROMÃO et al., 2006, p. 182). Ou seja: é 

ele que vai produzir a síntese do conhecimento produzido, ainda que inconclusa e 

inacabada, entre o conhecimento novo que é produzido à luz do conhecimento já 

referendado pelo conhecimento científico. O que, embora seja paradoxal, é de 

fundamental importância para a construção do conhecimento humano. 

O encontro foi realizado no dia 28 de junho de 2013 na Diretoria Regional São 

Mateus da SME paulistana, cujo espaço foi-nos gentilmente concedido pela diretora 

regional de Educação, profª drª Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani, a qual, em 

virtude de compromissos profissionais, não pode participar do círculo 

epistemológico, embora tenha dado todo o apoio necessário a sua realização. 

Apesar de algumas dificuldades — uma vez que foram convidados dez 

gestores, mas apenas quatro puderam comparecer —, todos os participantes, ao 

final do encontro, diziam-se bem satisfeitos com as reflexões realizadas e o 

conhecimento produzido. De fato, as falas registradas trouxeram interessantes 

dados para esta pesquisa e serão devidamente descritas e analisadas no Capítulo 

IV do presente trabalho. 

Aliada à pesquisa de campo, é de primordial importância a realização das 

pesquisas bibliográfica e documental, que serão de grande utilidade na análise dos 

seus resultados. 

Os sujeitos participantes da pesquisa são servidores da rede municipal de 

educação de São Paulo. Contamos então, com dois diretores de escola e duas 

supervisoras escolares, sendo que dentre elas, uma encontra-se aposentada. 

Denominamos os participantes do circulo epistemológico de "pesquisadora" e 
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"sujeitos participantes", pois, já de início, ficou combinado que seus nomes não 

seriam explicitados, numerando-os de 1 a 4 (os sujeitos participantes 1 e 2 são 

diretores de escola e 3 e 4 são supervisoras). 

O sujeito participante 1 atuava junto à SME durante a gestão Erundina em 

cargo em comissionamento (que não especificou no momento do círculo), passando 

a docente anos mais tarde, quando participou mais diretamente desta formação, 

tendo exercido o cargo em comissionamento de coordenador pedagógico e, depois, 

de diretor efetivo por concurso público de provas e títulos, cargo em que se encontra 

ativo atualmente. 

O sujeito participante 2 é diretor de escola. Desde o inicio da gestão Erundina 

atuou como professor e ocupou diversos cargos em comissionamento na SME: 

Supervisor e Coordenador Regional de Educação, durante o governo Marta Suplicy, 

na extinta NAE 8, localizada no Parque São Lucas, bairro da Zona Leste paulistana. 

Nessas condições, vem acompanhando de forma muito presente a política de 

formação desde a sua implantação. 

O sujeito participante 3 vem fazendo parte de forma bastante ativa da diretoria 

do Sindicato dos Professores (Sinpeem) desde o final da década de 1980 até hoje. 

Foi docente na rede, ocupando hoje dois cargos: supervisora escolar em 

comissionamento e professora readaptada, o que lhe proporciona uma visão mais 

ampliada desta política de formação. 

O sujeito participante 4 era professora durante a administração Erundina. 

Logo no início da gestão Maluf, começou sua carreira de gestora, atuando como 

coordenadora pedagógica efetiva até 2005, quando passou a ocupar o cargo de 

supervisora até 2011, ano em que se aposentou. 

Desta forma, todos os sujeitos participantes atuaram de forma efetiva nas 

dinâmicas de formação em serviço vivenciadas pelas escolas, como professores ou 

gestores, tanto na época em que as políticas foram implantadas, como no seu 

desenrolar nas diversas administrações que se sucederam, atuando em diferentes 

cargos da Secretaria. Trata-se, portanto, de pessoas que tinham ou têm ainda a 

incumbência de organizar tempos e espaços para sua efetivação e que têm 

aprofundado conhecimento de todo o processo. 

Ver, a seguir, o quadro-síntese da trajetória profissional dos sujeitos 

participantes, inclusive a própria pesquisadora. 
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Quadro-síntese da trajetória profissional dos sujeitos participantes: 

 

Sujeito participante 1 Durante o governo Erundina, exercia cargo em 
comissionamento administrativo (não especificado) 

Anos mais tarde, ingressou como professor, tendo 
atuado como coordenador pedagógico (cargo em 
comissão) e acessado por concurso público ao cargo de 
diretor, estando atualmente no exercício do cargo 

Sujeito participante 2 Já era professor durante o governo Erundina 

Acessou ao cargo de diretor de escola na década de 
1990. Desde então, atuou com supervisor designado e 
como diretor regional no governo Marta. Atualmente, é 
diretor de escola, atuando em uma escola da Zona 
Leste de São Paulo e é professor universitário em curso 
de Pedagogia 

Sujeito participante 3 
Era professora em dois cargos durante o governo 
Erundina e participa ativamente do sindicato dos 
professores (Sinpeem) desde a sua fundação 

Continuou como professora em um dos cargos, hoje 
readaptada. No outro cargo de professora, já há algum 
tempo é supervisora designada.  

Sujeito participante 4  Era professora durante o governo Erundina e 
participava dos momentos de formação 

Acesso por concurso público de provas e título aos 
cargos de coordenador pedagógico na década de 1990. 
Manteve-se designada como supervisora escolar desde 
2005, aposentando-se em 2011 

Pesquisadora 
Foi professora no governo Jânio Quadros. Não se 
encontrava na rede municipal durante o governo 
Erundina, mas atuava na rede estadual 

Reingressou na rede em 1994, acessando para diretora 
de escola em 1996 e acessando novamente para o 
cargo de supervisora escolar em 2005. Aposentou-se 
em 2011 
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Foram entregues aos participantes dois documentos: o termo de 

consentimento e o roteiro com sete perguntas que tinham o objetivo de provocar a 

discussão, de forma a propiciar uma articulação com as questões levantadas pela 

pesquisa (ver Anexos 2 e 3 do presente trabalho, respectivamente). 

Embora as perguntas tenham sido colocadas em ordem de 1 a 7, não teriam 

que ser necessariamente respondidas nesta ordem, uma vez que representam 

apenas uma proposta de orientação para a organização das discussões que 

ocorreram no círculo, ficando os participantes totalmente livres para levantar os 

questionamentos que entendessem de pertinência para a compreensão do objeto 

em estudo. 

Foram apresentadas as perguntas discriminadas a seguir. 

• Por que é difícil construir o coletivo? 

• Havia uma proposta explícita de formação docente da Secretaria de 

Educação no governo freiriano com foco na construção do coletivo? Qual 

seria esta proposta? 

• Que estratégias foram utilizadas para esta construção? 

• Quais ações foram desencadeadas para a implementação desta política 

de formação docente? 

• Que avanços foram percebidos? 

• O que ficou de todo este movimento durante todo este período? 

• Quais as dificuldades e facilidades enfrentadas hoje pelos educadores? 

A análise dos resultados da pesquisa baseia-se nas técnicas de análise de 

conteúdo expostas por Bardin (2000), que pressupõe inferências a respeito do 

objeto de estudo a partir das contribuições, no caso do presente trabalho, dos 

sujeitos participantes, aliada à trajetória de vida (já explicitada na Introdução) a ao 

conhecimento acumulado pela pesquisadora à luz de toda a bibliografia e 

documentos analisados. 

Para tanto, como veremos adiante, foram criadas categorias de análise que 

auxiliaram na interpretação das falas dos sujeitos participantes. Tais falas não foram 

analisadas integralmente, mas escolhidas de modo a construir uma síntese de suas 

contribuições a partir da tematização destas mensagens e da contextualização das 

mesmas em articulação com as teorias estudadas e os documentos analisados, no 

intuito de tentar extrair maior compreensão do objeto em questão. 
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Para Bardin (2000, p. 104), "o critério de recorte na análise de conteúdo é 

sempre de ordem semântica". Isso quer dizer que é tarefa do pesquisador atribuir 

significados às mensagens produzidas pelos sujeitos participantes, ainda que estas 

sejam "inconclusas e inacabadas", como bem define a teoria freiriana. Para tanto, o 

pesquisador buscou estabelecer uma relação de proximidade com os sujeitos 

participantes e com o objeto a ser estudado, pois todo o grupo participou de todo o 

processo de implantação da política em seus avanços e retrocessos. 

Enquanto técnica de análise, apoiamo-nos em A entrevista na pesquisa em 

Educação (SZYMANSKI et al., 2010), obra em que se propõe um trabalho de análise 

de conteúdo a partir de entrevistas reflexivas realizadas pelas pesquisadoras, o que 

entendemos mais apropriado para a forma de coleta de dados qualitativos que 

optamos fazer. "Trata-se de uma prática que auxilia o pesquisador a superar 

intuições ou impressões precipitadas e possibilita a desocultação de significados 

invisíveis à primeira vista" (SZYMANSKI et al., 2010, p. 63-64). 

Construímos, assim, categorias de análise a partir das falas dos participantes, 

para aprofundar a visão do pesquisador sobre o objeto de pesquisa. 

 
Análise é o processo que conduz à explicitação da compreensão do 
fenômeno pelo pesquisador. Sua pessoa é o principal instrumento de 
trabalho, o centro, não apenas da análise de dados, mas também da 
produção dos mesmos durante a entrevista. [...] Considerar a subjetividade 
envolvida no processo de coleta de dados significa cuidado com o rigor 
(SZYMANSKI et al., 2010, p. 71-72). 

 

Assim, tais categorias foram construídas a partir das vivências da pesquisadora 

em contato com a realidade pesquisada e as hipóteses formuladas no processo de 

pesquisa. Estas serão mais bem explicitadas no quarto capítulo e nas Considerações 

Finais do presente trabalho, quando serão apresentados seus resultados. 
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Capítulo IV — CONTRIBUIÇÕES DO SUJEITO TRANSINDIVIDUAL 
 

 

Neste capítulo, propomos uma análise dos resultados de nossa pesquisa de 

campo realizada com um grupo de gestores da rede pública de ensino da cidade de 

São Paulo, conforme descrito no Capítulo III deste trabalho, no intuito de buscar um 

aprofundamento do nosso objeto a partir da concepção de “sujeito transindividual” 

(ROMÃO et al., 2006). 

Para tanto, foram criadas algumas categorias de análise como tentativa de 

promover uma "especificação de significados" (SZYMANSKI et al., 2010, p 79), 

seguindo o roteiro de questões que foram elaboradas (ainda que não tenha sido 

possível seu desenvolvimento de forma linear), no intuito de nos auxiliar no trabalho, 

buscando desvelar os pontos de consenso e possíveis contrapontos nas falas dos 

sujeitos participantes que podem nos proporcionar maior aprofundamento do nosso 

objeto de pesquisa. 

A leitura da transcrição das falas dos sujeitos participantes, que se encontram 

anexadas a este trabalho, serviu como referencial e possibilitou a criação de 

algumas categorias que irão ajudar na explicitação dos elementos de análise do 

objeto em estudo. Elegemos quatro grandes categorias que entendemos pertinentes 

para a compreensão da problemática do processo de implantação da política de 

formação docente em serviço iniciada por Freire na década de 1990, seus caminhos 

e descaminhos. 

As categorias  são enumeradas a seguir: 

• Contribuições da gestão Freire; novos horizontes educacionais, tempos de 

mudanças; a importância de se ter um horário de formação no coletivo como 

um dos elementos de valorização docente — nesta categoria foram 

agrupadas as falas referentes à gestão Freire, suas contribuições, a 

problematização das medidas tomadas de forma corajosa que trouxeram 

mudanças significativas ao cenário educacional brasileiro e também a análise 

realizada pelos sujeitos participantes dos vários pontos de vista sobre como 

tais medidas foram recebidas pelos educadores à época e como até hoje 

estes impactos vem sendo percebidos pelos educadores. 
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• Descontinuidade das políticas públicas como foco de desmobilização e 

esvaziamento do processo de formação docente — nesta categoria foram 

agrupadas as falas relativas ao processo que ocorreu durante os quase 25 

anos decorridos da administração Erundina/Freire/Cortella e acabou por 

esvaziar as possibilidades de avanço na educação trazidas pelo governo 

democrático e popular e pelo ideal freiriano — o que já trazemos como 

hipótese para posterior análise. 

• Organização do horário coletivo de formação docente; possibilidades e 

desafios — nesta categoria procuramos agrupar as falas relativas ao horário 

coletivo, às formas de organização e às dificuldades encontradas pelas 

equipes das escolas em seu acompanhamento, aos caminhos e descaminhos 

das várias administrações que acabaram por desvelar as mais diversas 

concepções de escola e educação a partir da forma como conduziram este 

processo. 

• Heranças freirianas — aqui foram agrupadas as impressões dos sujeitos 

participantes acerca das maiores contribuições de Freire para a Educação. 

Freire, afinal é um símbolo da esperança e da crença na Educação que 

deixou um legado muito importante para todos nós. 

A seguir, apresentamos os blocos compostos por trechos extraídos da 

transcrição das falas dos sujeitos participantes, que serão discutidas pelo 

pesquisador na tentativa de produzir uma síntese das ideias que circularam e que 

certamente nos auxiliarão a melhor compreender nosso objeto de estudo. 

 

 

4.1. Contribuições da gestão Freire; novos horizontes educacionais, tempos de 
mudanças; a importância de se ter um horário de formação no coletivo como 
um dos elementos de valorização docente 

 

 

• Sujeito participante 1 

[...] nós não tivemos nenhuma esfera do pensamento maior 
que traçasse a educação como foi feito, tanto que todos os 
desdobramentos do que temos hoje tem a ver com este 
período, agora são vinte anos do estatuto, esta questão dos 
ciclos foi tudo implementado neste período, o próprio processo 
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de formação do coletivo foi implantado neste período, de 
horário coletivo, nós não tínhamos ciclos foi tudo implementado 
neste período. Estamos completando vinte anos hoje 
basicamente de uma situação anterior, ele [Paulo Freire] não 
concretizou, mas ele delineou. [...] 

 

 

• Sujeito participante 2 

[...] A Erundina assume a Prefeitura logo depois de uma 
constituição cidadã, logo depois de uma luta, os anos oitenta 
tem essa marca de uma efervescência dos movimentos sociais, 
dos movimentos populares, a participação das comunidades 
eclesiais de base, então num contexto como esse de muita 
esperança que logo depois vem todo o ataque das políticas 
neoliberais [...] ela trouxe um símbolo fundamental, eu vou 
trazer como símbolo, que foi a figura do Paulo Freire como 
secretário que permaneceu em torno de dois anos, mas que 
ele dá uma marca bastante importante nesta perspectiva de 
esperança de olhar uma outra possibilidade, etc. Uma coisa 
que eu me lembro é que o diálogo sempre esteve presente a 
partir da gestão da Erundina, que era uma coisa bastante 
importante porque nós tínhamos reuniões pedagógicas, é 
verdade que não existia quando a gestão começou os horários 
coletivos, isso a gente vai ganhar ou vai conseguir com o 
estatuto, mas vem e uma coisa também importante é que a 
gestão inicia depois de Jânio Quadros, que foi uma gestão de 
extrema repressão, que trazia resquícios da ditadura que a 
gente estava superando e daí ela vai revendo. Eu me lembro 
de uma coisa assim de ele mandar queimar livros da gestão 
anterior de Mário Covas, era uma coisa assim de uma 
opressão, havia tido uma greve no final do Jânio, ele despediu 
uma boa parte da rede, exonerou uma boa parte da rede e 
para começar o diálogo a gente tem a anistia desse pessoal. A 
Erundina começa anistiando os exonerados, o que trouxe pra 
rede, ao meu entender, também certa força política, um desejo 
de mudança e de confiança e vêm, então, as reuniões 
pedagógicas que colocavam sempre temas bastante 
pertinentes ligados à questão pedagógica que a gente até 
então não vinha discutindo dentro das reuniões e com 
propostas mais unificadas embora ainda em cada unidade 
escolar. Aí vem a proposta da Inter, a proposta da Inter, ela é 
anterior à estruturação dos ciclos, posso estar enganado, mas 
eu vejo intuitivamente isso, que a proposta da Inter, ela na rede 
municipal passa a ser o embrião da discussão dos ciclos. [...] 
[...] Outra questão é a autoestima docente, eles tinham o seu 
trabalho reconhecido, e, portanto, a autoestima docente era 
algo bastante interessante. [...] 
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• Sujeito participante 3 

[...] O professor começou a fazer em agosto de 92. Assim, eu 
me lembro de que essa ideia da jornada integral o sindicato 
encabeçou porque assim, era muito importante, porque para os 
professores era muito importante ter este momento [...] 
[...] mas eu me lembro da parte sindical, que era a questão de 
garantia dessa jornada coletiva de estudo e, principalmente, 
gente, porque ela dobrou o salário naquela época [...] 
[...] Com a realização do estatuto e das jornadas. Nossa a 
gente começou a rir à toa. Então foi um ganho. . . Luíza 
Erundina realmente marcou. [...] 

 

 

• Sujeito participante 4 

[...] O que eu vejo no início é que a Jeif (inicialmente chamada 
JTI) agradou os professores, eles gostavam mesmo deste 
momento. Agora eu acho que no início nós não tínhamos ainda 
tanta clareza na formação. Então, cada escola pegava um 
referencial. [...] 
[...] Eu me lembro de que era assim, não havia dispersão, não 
havia questionamentos do porque estar ali. Num primeiro 
momento, eu acho que o professor se sentiu contemplado com 
o horário de estudo e com a possibilidade de estudar [...] 
[...] Não, [antes] nós não tínhamos nem laços, porque um 
entrava, o outro saía, cada um com a sua vida. Assim não, nós 
tínhamos laços e tínhamos um tempo para olhar o aluno. Nós 
não tínhamos mesmo uma base teórica que nos sustentasse, 
nem um curso que nos sustentasse, mas nós tínhamos a nossa 
própria discussão pra tentar resolver isso e o nosso próprio 
fortalecimento pra tentar sanar esses problemas e olhar o 
aluno. [...] 

 

Pelas falas acima elencadas, podemos perceber a dimensão da importância 

do governo Erundina/Freire/Cortella. Trata-se de um importante marco na história da 

educação do município de São Paulo (ou do Brasil), momento em que as políticas, 

embora não tenham sido concretizadas em sua totalidade, "foram delineadas" em 

um contexto de efervescência política e cultural, propenso a profícuas mudanças 

estruturais trazidas por um símbolo da resistência, um exilado da ditadura militar 

que, após nove anos de seu retorno, assume a Secretaria de Educação da maior 

cidade do Brasil em um clima de muita esperança. 

Destacamos na fala do participante 2 sua análise do momento histórico, 

quando este ressalta a então recente saída de Jânio Quadros da Prefeitura e o 
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grande retrocesso que este impôs aos educadores e à sociedade de um modo geral. 

A atitude de Erundina de anistiar os servidores que haviam sido demitidos deu ao 

seu governo um tom de confiança e respeito aos direitos individuais logo após a 

promulgação de uma constituição cidadã em momento em que toda a sociedade 

brasileira clamava por mudanças. Por melhoria nas condições de vida. 

Sua fala traz um elemento novo, quando afirma "intuitivamente" que o Projeto 

Inter teria dado origem aos ciclos, o que amplia ainda mais nossa concepção de 

interdisciplinaridade, pois concebe o aluno como um ser que aprende de forma 

globalizadora e contínua, rompendo, desta forma, com a fragmentação curricular 

que, a nosso ver, ainda se constitui em um grande desafio para os educadores. 

Como vimos pela fala do sujeito participante 3, este foi um momento de 

grande valorização docente, inclusive do ponto de vista salarial. A possibilidade de 

se ter um espaço de formação coletiva trouxe para os docentes o sentimento de 

protagonistas do processo de transformação da escola e da sociedade. 

Estes encontros eram organizados inicialmente com "reuniões pedagógicas 

que colocavam sempre temas bastante pertinentes ligados à questão pedagógica", 

onde, dentre outras questões se discutia o acompanhamento do processo ensino e 

aprendizagem - "tínhamos um tempo para olhar o aluno". Embora, de início, não se 

tivesse tanta clareza na formação (lembremos o gigantismo da rede e a grande 

diversidade das escolas e regiões), havia grande empenho por parte dos docentes 

para otimizar este espaço de formação. Esta era considerada uma grande conquista 

de todo o professorado, que, desde a década de 1980, ou até antes (lembremos as 

grandes greves acontecidas a partir de 1978-79), trazia como pauta de discussão a 

garantia de uma formação docente em serviço, valorizando a escola como lócus de 

construção de conhecimento. 

Ressaltamos a relevância deste momento de luta e importantes conquistas 

para toda a categoria de professores, bem como a importância da atuação das 

entidades de classe na luta por conquistas para os professores. A instituição da JTI 

representou importante marco no processo de valorização docente, acima de tudo 

porque os professores sentiram-se, pela primeira vez, protagonistas deste processo 

de mudanças. 
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4.2. Descontinuidade das políticas públicas como foco de desmobilização e 
esvaziamento do processo de formação docente 

 

 

• Sujeito participante 1 

[...] em seguida entra o Maluf, então não dá pra desvincular a 
política educacional de uma política mais ampla, isso tudo que 
vem pensado pra que pudesse ter uma sequência é 
simplesmente cortado e aí não se discutiu mais ciclo, não se 
discutiu mais horário coletivo, não se discutiu... Aí você fica 
Maluf e o Pitta; e o Pitta você viu que houve uma crise 
fenomenal (até a questão do impeachment). Então, você 
percebe, foram oito anos sem essa discussão de coletivo. Não 
é que não teve discussão, não teve discussão naquela 
perspectiva, de ciclo, nós não discutimos ciclo. Nem na 
Erundina teve, porque não deu tempo, não teve discussão de 
ciclo, não teve discussão de coletivo... [...] 
[...] Houve um rompimento do que se pensou antes, do ponto 
de vista do que se pensou lá com o Cortella com o governo que 
vem depois, é o que você falou, se o governo não der as 
condições não se realiza, ele não acaba com aquilo, mas se 
você não der as condições aquilo vai sendo minado... 
[...] por que é a capacidade do esvaziamento sem que se tire; daí 
vem a crítica do próprio profissional, porque ele passa a fazer 
uma crítica ácida, duríssima, porque há um esvaziamento; o 
profissional não faz uma interlocução com o governo que está 
posto, é isso que é incrível. Então, se faz uma crítica ao próprio 
ciclo e não ao governo, e isso repercute no horário coletivo, isso 
arrebenta o horário coletivo, o coordenador, sem a formação pra 
poder responder a essa angustia do professor, o professor nessa 
angústia e o que se faz [...] 
[...] nós passamos oito anos sem uma identidade, eu olho pra 
cara do colega, eu não sei se é diretor ou coordenador, eu não 
sei... Passamos oito anos sem se reconhecer como diretor, eu 
não sei quem é o diretor da Emei, da CEI, eles vão tirando e 
você não vai percebendo, vem as pessoas novas e você 
encontra no corredor e você não sabe. Você não se identifica, 
você não cumprimenta, você não conhece. Quando você traz 
as pessoas de novo, você acaba gerando uma confusão [...] [o 
sujeito participante refere-se ao governo Serra/Kassab] 
[...] Então se você já vem de uma situação, se você já vem de 
uma falta de formação, se você já vem sem rumo, sem rumo do 
ponto de vista mais global, fazendo aí do seu dia a dia, e aí 
vem essa mudança. Não tem, essa mudança de quatro em 
quatro anos tão gigantesca, ela arrebenta com o coletivo [...] 
[...] O coordenador tem de estar muito bem embasado para 
poder responder a esses questionamentos [...] e a retirada de 
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recurso, de possibilidades [...], mas se você não tem há um 
esvaziamento, não acaba, mas há um esvaziamento. [...] 

 

 

• Sujeito participante 2 

Daí acho que vem a perversidade ou, melhor dizendo, uma das 
perversidades do governo Maluf, porque ele não extingue os 
ciclos, mas ele esvazia o conceito de ciclo. O que ele vai fazer? 
Ele olha pros ciclos e tira dos ciclos uma vantagem: a 
possibilidade de economizar não tendo retenção, por outro lado 
ele tira um conceito fundamental que era pensar uma nova 
forma de olhar os processos de aprendizagem, e aí deixa de 
lado a questão do horário coletivo, da formação, sem tirar o 
horário coletivo. Então ele não entra num confronto direto, mas 
ele esvazia a bandeira. [...] 
[...] Aliás, eu acho que essa é a estratégia mais clara da direita, 
a direita o que faz? Quando ela percebe que existe de alguma 
forma uma apropriação de algo potencialmente interessante e 
transformador, ela não entra num enfrentamento direto de 
retirar aquilo, mas ela esvazia [...] 
[...] a gente não pode deixar de apontar a necessidade de a 
gestão apresentar com clareza a sua política educacional, por 
quê? Porque também é outra estratégia que pra mim a direita 
tem. O que eles fazem? Eles confundem a ideia na cabeça das 
pessoas e das escolas a ideia de autonomia com falta de 
responsabilidade no sentido de apresentar uma política 
educacional. Não... Cada escola faz o seu projeto, cada escola 
caminha do seu jeito e não apresenta projeto educacional e 
política educacional, e aí acho que essa foi algumas das 
resistências que encontramos nas escolas na gestão da Marta. 
Nós vínhamos de duas gestões sacanas e irresponsáveis, que 
foram Maluf e Pitta, que se escondiam atrás da ideia de 
autonomia e não apresentaram uma proposta [...] 
Quando vem a gestão da Marta, a gestão da Marta vem com 
uma proposta da questão da inclusão, da questão dos 
programas sociais, e daí veio a resistência das escolas falando 
"não, a gestão está tentando impor", não, não era isso, a 
administração ficou muito tempo sem uma política educacional, 
a cidade ficou muito tempo sem explicitar uma política 
educacional, vem uma gestão e explicita, porque a Erundina 
também explicitou, quando a Erundina explicitou eu me lembro 
perfeitamente de que houve também muita resistência [...] 

 

 

• Sujeito participante 4 

[...] Foi uma discussão prejudicada! [...] 
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[...] e aí vai minando o projeto. E era uma coisa 
importantíssima, porque o grande nó da implantação do ciclo 
na escola na época eu estava na sala de aula era exatamente 
o 2º ciclo que pegava o final do fundamental I para o início do 
fundamental II. Era aí que o pessoal não conseguia se articular, 
dessa criança que saía com um professor único pra entrar no 
1º ano do ciclo II, na antiga 5ª série, para um fundamental II 
com todos os professores, era onde a criança ficava 
completamente perdida. Foi uma discussão muito prejudicada. 
Nisso patinamos muito. [...] 
[...] Porque na verdade a seriação permaneceu na cabeça 
deste professor. O aluno não reprovava, o aluno ia sem 
reprovar do último ano do ciclo I até o primeiro ano do 
fundamental II a antiga 5ª série, mas a ideia presente ainda era 
seriação. [...] 
[...] Não, e ele não dá respaldo algum pra esse formador, que 
no caso era o coordenador pedagógico. 
[...] Eu penso que são muito descontínuas, que se faz. Eu me 
lembro que quando eu entrei na coordenação [...] Eu fui 
chamada num outro momento, acho que um ano depois, eu 
não tive formação alguma, me entregaram, não esqueço disso, 
a legislação, tudo o que havia sido publicado, pra vocês terem, 
pra vocês estudarem, mas coordenar não é você ficar olhando 
a legislação, o humano te chama lá, é outra coisa e o 
pedagógico também, você segue a legislação, mas você tem 
que ter uma visão pedagógica... [...] 

 

As falas dos participantes remetem, de um modo geral, à grande crise na 

educação municipal acontecida durante os governos Maluf/Pitta, quando, embora 

não tivessem sido abolidas, as políticas implantadas durante o governo Erundina 

foram esvaziadas, em razão da falta de investimento e de uma proposta educacional 

que endossasse (ou não) e desse continuidade (ou não) às ações anteriores. 

Vínhamos de um período de grande efervescência, de possibilidades de mudanças 

que não se solidificaram de forma a se constituir em práticas efetivas que pudessem 

garantir a transformação do cotidiano escolar.  

Na visão do sujeito participante 2, as ações implementadas durante o governo 

Marta ficaram bastante prejudicadas pela concepção equivocada de autonomia 

trazida pela administração Maluf/ Pitta, pois: "a gente não pode deixar de apontar a 

necessidade de a gestão apresentar com clareza a sua política educacional", o que 

foi confundido na rede com imposição e desrespeito à autonomia das escolas. 

A descontinuidade pedagógica e administrativa é apontada como a principal 

razão do insucesso da política de formação docente em serviço, cuja legislação 
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normatizadora (o Estatuto do Magistério e o Regimento Comum) foi publicada no 

último ano do governo Erundina, quando Cortella já era o secretário de educação, e 

não houve tempo hábil para discuti-las, o que causou muita confusão entre os 

educadores que até hoje tem muita dificuldade de compreendê-las. Os Grupos de 

Formação e as diversas ações de formação que ocorreram nos três primeiros anos 

do governo Erundina, embora tenham tido grande significado para os educadores, 

não foram suficientes para garantir a sedimentação das ideias e o devido 

amadurecimento do processo de mudanças. 

Os ciclos, que deveriam trazer uma proposta de educação permanente para 

as crianças e adolescentes, acabaram por implementar uma política de promoção 

automática; o que em partes justifica (embora não concordemos com elas) as 

mudanças estruturais trazidas pela atual administração Fernando Haddad ao 

processo de avaliação e acompanhamento do rendimento escolar, o que, 

comparando com a concepção de avaliação freiriana, resulta em grande retrocesso - 

"Foi uma discussão muito prejudicada, nisso patinamos muito", e ainda patinamos. 

O sujeito participante 1 faz menção também aos governos Serra/Kassab, que 

vêm logo depois do governo Marta. Foi um período em que "nós passamos oito anos 

sem uma identidade". Foi um governo que muito pouco investiu na construção do 

coletivo da escola e na formação permanente dos educadores, trazendo para o 

coletivo um forte direcionamento; neste momento, a preocupação com as avaliações 

externas e sistêmicas predominou nas discussões coletivas sobre o currículo. 

Quanto à organização do horário coletivo, fica clara a preocupação dos 

sujeitos participantes 1 e 4 com o papel do coordenador pedagógico que acaba 

assumindo na prática toda a responsabilidade pela formação docente na escola. A 

falta de investimento em uma formação para este profissional comprometeu e vem 

comprometendo o processo pedagógico. 

 

 

4.3. Organização do horário coletivo de formação docente; possibilidades e desafios 
 

 

• Sujeito participante 1 

[...] Aí é que está! São Paulo talvez esteja um pouco mais 
avançado, mas os outros estados estão muito aquém. Pra você 
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ver, em São Paulo nós já discutíamos isso há vinte anos atrás 
e mesmo assim nós temos dificuldade. O Brasil agora começa 
a pensar e não está se conseguindo ainda encontrar um 
mecanismo que garanta essa jornada de estudo. [...] 
[...] Então, mas hoje essa questão do coletivo está 
completamente fora daquilo que se pensou lá atrás. Hoje acho 
que nós vivemos um momento pra mim de caos. Hoje o 
horário coletivo se tornou numa situação que precisa ser 
reconstruída. [...] 
[...] Na Marta veio, mas quando você fala, eu me lembro de que 
mais uma vez a universidade era um dos tripés e mais uma vez 
a universidade foge do páreo. Eu não consigo entender este 
distanciamento. [...] 
[...] Ela [a universidade] não veio pra dialogar, ela queria impor 
ao diretor ao coordenador e ao coletivo a sua visão... [...] 
[...] E aí o que aconteceu? Quem ficou? Novamente aquele 
problema, ficou o supervisor e ficou a escola e aí? Aí você vai 
pro embate. Em algumas unidades onde os supervisores 
tiveram mais clareza, tiveram a compreensão do debate, do 
diálogo, a coisa fluiu e foi, mas em outras o pessoal não pode 
nem ouvir falar em Gaae, tem diretor que se falar em Gaae ele 
enforca um, por quê? Porque ele sentiu que alguém de fora, 
porque a comunidade podia participar, a comunidade traz sem 
panos, a comunidade traz o que ela está vivendo e fala in 
natura, não é?, de forma brusca, e aquilo assustou, então, mais 
uma vez você diz, o governo é rompido num passo adiante, o 
governo perde, e você volta à estaca zero de novo. [...] 
[...] Quando volta pro aluno, eu vi muito coordenador, quando foi 
implementado o Programa Ler e Escrever, alguns 
coordenadores pedagógicos viravam pra mim e diziam "Agora, 
sim!" Como "agora, sim"? O papel central da escola sempre foi o 
ler e o escrever e o que significa este "agora sim"? Significa que 
aquele tema central não fazia parte da discussão? Quer dizer, é 
uma coisa, e eu ouvi muito de coordenador pedagógico "agora 
sim, agora eu estou fazendo o que é para ser feito"? Pera aí... E 
antes, não se fazia? Desde quando a escola não discutiu isso? 
Mesmo num tema geral, mesmo num grupo maior, mesmo você 
se agrupando num conjunto mais amplo [...]. 
[...] No entanto, se você pegar o orçamento, não sei se o de 
2009 ou o de 2010, você tem uma queda vertiginosa nos 
recursos de formação. Traz que eles aplicaram quatorze 
milhões no Programa Ler e Escrever, o que quer dizer isso? 
Quando você divide isso por treze DREs, não dá quase nada. 
Ele acaba sendo revertido em material. O que você pode fazer 
quando cai vertiginosamente o recurso, você tem que diminuir 
a formação. Então qual é a ideia? Você forma o Coordenador 
Pedagógico e ele reproduz, mas você forma através de uma 
formação secundária. Você não vai lá e contrata a figura X, 
você não contrata o autor pra formar o professor. A SME é que 
forma a DRE que chama o CP aqui e aí quando chegou lá na 
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escola tá tudo distorcido. Onde você percebe isso? No 
orçamento, para a questão orçamentária a queda é vertiginosa 
então você não atinge mais o professor. A informação que ele 
recebe vem de onde? Vem do CP. Então o CP diz "eu sou 
formador de fundamental I", agora "eu sou formador de 
fundamental II", mas onde está escrito que quando você 
passou no concurso que você é de fundamental I ou de 
fundamental II, isso não existe, você é coordenador 
pedagógico da escola, mas hoje não. [...] 

 

 

• Sujeito participante 2 

[...] hoje o horário coletivo é outro, mas eu acho que a gente 
precisa olhar as gestões, os perfis de cada gestão da cidade, 
mas a gente tem que ver a questão do neoliberalismo o quanto 
entra dentro do País e o quanto há uma valorização do 
individualismo [...] 
[...] mas eu acho que na gestão Marta houve muitos erros, mas 
existia sim uma tentativa de recuperar o horário coletivo, 
existia, por exemplo, se você pensar o Gaae, apesar dos 
atropelos que teve o Gaae era uma tentativa de recuperar o 
horário coletivo e de um horário coletivo que não se limitasse 
exclusivamente a uma unidade, mas que pudesse pensar em 
polos, em regiões, tivemos muitos atropelos, é verdade. [...] 
[...] por que a Secretaria vai atrás da universidade? Exatamente 
por aquilo que vocês já se referiram que foram oito anos sem 
nenhuma formação. Então você não tem formação nenhuma 
durante a gestão Maluf/Pitta e daí quando a gente tenta 
recuperar, quando a gente tenta retomar o diálogo se não me 
engano foi até este termo que o secretário usava e daí ele 
percebe uma lacuna de formação e daí ele vai atrás da 
universidade e você tem razão, há um distanciamento entre o 
discurso da universidade e das escolas. [...] 
[...] A gestão do Kassab, ela conseguiu fazer uma coisa que, 
por mais que as gestões do Maluf e do Pitta tenham tentado, 
não foram tão eficientes quanto o Kassab foi. Eles conseguiram 
entrar numa forma direta no coletivo da escola. Eles entraram 
no coletivo e, na minha opinião, destruíram a autonomia do 
coletivo. E daí a gente vê por que o professor vai perdendo 
essa possibilidade do trabalho coletivo? [...] 
[...] Você não vai percebendo, o movimento ele vai ocorrendo 
no cotidiano e você não se percebe, a hora que você vê ele 
está destruído. Então, o professor de alguma forma, ou parte 
dos professores, ficou feliz, não era com a entrada, era com a 
possibilidade de apresentar um material mais, digamos assim, 
aplicável. Eu vou dizer assim, construíram cartilhas, eles 
reintroduzem as cartilhas. Eles reintroduzem as cartilhas com 
essa coisa do Programa Ler e Escrever, estabelecem, digamos 
assim, uma série de regras de classificação e, após a 
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classificação, como você intervém. É uma coisa de você 
subestimar a capacidade intelectual docente e o professor não 
percebeu. 
[...] E aí isso causou uma consequência gravíssima. Então eu 
tenho visto, por exemplo, na atual gestão, que, a meu ver, ela 
ainda também não mostrou, de qualquer forma ao que veio — 
então, na atual gestão, a gente já não tem mais a 
obrigatoriedade de viver o Ler e Escrever no sentido de ficar 
discutindo os documentos, e aplicar os documentos, e medir 
numa questão prática, e você não consegue, pelo menos até 
agora, são seis meses, construir um horário coletivo a partir 
das necessidades da escola, a partir de estudos da escola. O 
coordenador, muitas vezes, se considera sem condições de 
fazer [...] 
[...] e daí no horário coletivo a gestão Kassab conseguiu 
destruir a perspectiva de autonomia e a possibilidade da 
pessoa acreditar-se como autor, tirou a possibilidade de autoria 
e aí o professor e o coordenador passam a ser um mero 
aplicador de técnicas pensadas centralmente, então há uma 
centralização na gestão Kassab e as pessoas, a meu ver, não 
perceberam isso e essa centralização foi tão perversa que tirou 
das pessoas a possibilidade de eles acreditarem que eles são 
autores. E agora, acho que essa gestão, talvez um dos motivos 
que ela (a atual gestão) tem dificuldade de construir é porque 
as pessoas não acreditam na sua possibilidade de autoria. [...] 

 

 

• Sujeito participante 4 

[...] eu acredito que mais tarde depois, eu lembro que quando 
eu fui para a coordenação pedagógica você tinha que ter um 
agregador pra esse professor. Depois de um tempo, você tinha 
que ter a realidade da escola bem presente, depois juntar a 
realidade da escola com aquilo que você tinha que ter de 
referencial porque aí eles já estavam mais exigentes. Eu achei 
que o primeiro momento foi uma aceitação, mas foi mais 
ingênua, mas foi válida, não é? [...] 
[...] Eu acho que aí depende muito, eu acho que hoje a 
coordenação pedagógica precisa ter um olhar muito sensível, 
sabe, pra conduzir. Eu acho que o grande eixo na coordenação 
é você conhecer o seu professor, e saber o que você vai tirar, é 
como você conhecer o seu aluno, (tirar) o de melhor de cada 
um deles e traçar com eles algumas diretrizes comuns porque 
a dificuldade do coletivo no meu ver é essa, nem tudo é 
comum, nem tudo interessa a todos. [...] 
[...] Porque temos de ver a parceria do coletivo. Você está 
falando e eu estou lembrando. Antes do Ler e Escrever nós 
tínhamos que discutir o aprendizado, sempre nós tivemos que 
discutir o aprendizado, então o professor, lógico, todo o mundo 
estudou e sabe o seu fazer, então uns discutiam com os outros 
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o que estavam fazendo, o que deu certo, e o Ler e Escrever 
esvaziou isso. Eu não tenho mais, eu estou aplicando, mas eu 
não estou discutindo aqui com os meus pares que aprenderam 
a fazer, foram formados para fazer isso aí, mas não temos mais 
que discutir o que está dando certo. O professor tem de aplicar 
o que eles estão propondo, porque não houve a proposta do 
docente [...] 

 

O pesquisando 1 refere-se à Lei nº 11.738/08, que, dentre outras medidas, 

obriga os sistemas de ensino a proporcionar um terço das horas de trabalho docente a 

atividades de formação continuada, o que não é cumprido pela maioria dos sistemas 

— até no sistema de educação paulistano, em que os professores devem optar 

anualmente, e somente "entra em jornada" o professor que tiver completado a sua 

carga horária; os professores "do módulo" ou que não tiverem o número de aulas 

atribuídas da Jeif, por exemplo, não têm direito de frequentar o horário coletivo. 

Nas falas dos participantes percebemos a evolução da organização do horário 

coletivo desde o momento de sua implantação até os dias de hoje quando temos 

muitos problemas e desafios a serem enfrentados. Como podemos perceber, esta 

política vem sofrendo mudanças ao sabor das administrações que se sucederam, 

refletindo o momento histórico vivido e as concepções do grupo hegemônico que 

detém o poder a cada momento político. 

Ao se referirem às administrações Serra e Kassab, os sujeitos participantes 

afirmam que esta foi responsável por uma intervenção direta no coletivo das 

escolas. Para os participantes, o Programa Ler e Escrever trouxe uma perspectiva 

de controle e forte direcionamento nas ações de formação do coletivo das escolas, 

tirando dos educadores a "possibilidade de autoria", o que se confirma quando 

voltamos os olhos para a escola em nossas visitas de supervisão neste período. 

Fica evidente na fala do sujeito participante 1 a grande confusão conceitual a 

respeito desta formação — "Você forma o coordenador pedagógico e ele reproduz, 

mas você forma através de uma formação secundária. Você não vai lá e contrata a 

figura X, você não contrata o autor pra formar o professor" — aqui o princípio 

freiriano da dialogicidade em que os sujeitos aprendem uns com os outros de forma 

processual e contínua desapareceu e a formação é apresentada de forma unilateral. 

Essa concepção se reflete nos momentos de formação na escola em que o 

coordenador pedagógico passa a ter a função de formador, em uma perspectiva 

bancária, tão criticada por Freire. 
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O governo de Marta Suplicy trouxe para o horário coletivo a possibilidade de 

contar com a participação da universidade, o que, em virtude do quadro caótico em 

que se encontravam as escolas e de possíveis equívocos no estabelecimento destas 

parcerias, pouco ou nada contribuiu para que houvesse avanços no processo de 

formação docente. O processo de parcerias estabelecido no governo Erundina não 

pode, dessa forma, ser retomado na mesma perspectiva, já que "Ela [a universidade] 

não veio pra dialogar, ela queria impor ao diretor ao coordenador e ao coletivo a sua 

visão...". A universidade entra na escola de uma forma muito mais impositiva. 

O Gaae, de um modo geral, salvo algumas exceções, representou para as 

escolas uma ameaça à autonomia das escolas, foi muito mal interpretado e não 

produziu os resultados que se esperava dele. O diálogo entre a administração e os 

protagonistas do processo, professores e gestores, não ocorreu. 

Na fala dos sujeitos participantes 1 e 3, mais uma vez, fica clara a 

preocupação com o papel do coordenador pedagógico na organização do horário 

coletivo e o quanto a responsabilidade pela formação docente encontra-se 

centralizada nesta figura, que tem um papel agregador para o coletivo: "[...] Eu acho 

que aí depende muito, eu acho que hoje a coordenação pedagógica precisa ter um 

olhar muito sensível, sabe, pra conduzir [...]". Portanto, o conteúdo dos encontros e a 

forma como os assuntos são discutidos dependem muito da atuação deste 

profissional, o princípio de coparticipação e corresponsabilidade tão importantes 

para o amadurecimento e crescimento de um grupo que se proponha a garantir a 

construção coletiva de um projeto de escola, não tem sido percebido e valorizado. 

Para Domingues (2009, p. 9):53 

 
O discurso da formação contínua do docente centrada na escola tem sido 
incorporado pelas políticas públicas de formação, que têm transferido para a 
escola boa parte da responsabilidade pelo desenvolvimento profissional do 
professor. O Coordenador Pedagógico na rede municipal de São Paulo é o 
profissional responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento de tal 
processo centrado na escola.  

 

A crítica feita pela pesquisadora ao comportamento das diversas 

administrações em deixar de cumprir sua obrigação que é investir na formação 

continuada docente, deixando para as equipes das escolas esta importante tarefa 
                                                      
53 Destacamos este trecho da tese de doutorado da profª Isaneide Domingues, da Universidade de 
São Paulo, pois entendemos que este é um trabalho que traz significativas reflexões a respeito da 
importância da escola como lócus de formação, bem como à compreensão do papel do Coordenador 
Pedagógico e o seu contexto de trabalho. 
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reafirma a necessidade de as administrações terem um olhar mais cuidadoso para 

esta questão. 

Ressaltamos que o círculo epistemológico ocorreu em 5 de junho de 2013, 

quando ainda não haviam sido publicadas as mudanças estruturais presentes no 

Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013, ou mesmo a minuta, só publicada em 

agosto de 2013, do chamado "Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo", portanto, estes importantes documentos não puderam ser discutidos pelos 

sujeitos participantes do círculo. 

 

 

4.4 Heranças freirianas 
 

 

• Pesquisando 1 

"A melhoria da qualidade da educação implica a formação 
permanente dos educadores. E a formação permanente se 
funda na prática de analisar a prática". Esta citação estabelece 
a importância e a grandeza que significa o processo de 
formação. Enquanto o Brasil ainda discute (tem Estado que 
entrou na justiça para não cumprir a lei do piso) se o Professor 
deve ou não ter tempo (pago) para a sua formação continuada, 
a Cidade de São Paulo já estabeleceu, há anos, este princípio 
em sua legislação permitindo o horário coletivo dentro da 
jornada de trabalho e, ainda, por opção. Este é um dos maiores 
avanços que a gestão Erundina/Paulo Freire deixou para a 
educação na cidade. A questão atual, porém, é preocupante. É 
preciso resgatar o horário coletivo de formação como espaço 
verdadeiramente de formação, como pensado por Paulo Freire, 
onde os educadores assumam o compromisso de analisar a 
sua prática e, assim, transformá-la, transformando também a 
própria educação pública. O espaço/horário coletivo não pode 
ser entendido como um ganho individual (como vem 
acontecendo), como a simples possibilidade de aumento da 
jornada de trabalho e, como consequência, aumento de salário. 
É verdadeiramente um espaço voltado para a construção do 
Projeto Político Pedagógico da Escola, portanto, um espaço de 
construção da própria cidadania, a partir de um coletivo de 
profissionais da educação.54 

                                                      
54 O participante 1 teve de se ausentar antes do término do circulo por razões pessoais. Dada a 
relevância da questão, colhemos seu depoimento alguns dias depois da realização do encontro, a 
partir de uma entrevista aberta. 
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• Pesquisando 2 

[...] Então, eu acho que tem essas questões que vocês 
apresentam concretas, né?... A questão das jornadas, essa... 
Mas eu acho que fica a questão do diálogo como algo 
fundamental e possível, uma gestão pode e deve dialogar e se 
aproximar das unidades porque o diálogo pra mim ele está na 
essência da construção do conhecimento, o diálogo seja na 
construção de políticas, mas seja na própria construção das 
aulas, do conhecimento, a essência, então o diálogo... Era 
bonito, por exemplo, de se ver, e chegar numa escola e o 
Paulo Freire, por exemplo, e ele estava em escolas. Ele 
chegava, colocava no pátio trezentas crianças, ele sentava 
numa cadeira na frente dessas crianças, existia um silêncio, 
um silêncio, uma coisa que era admirável. Veja, como se 
conseguia aquilo? E ele dialogava com aquelas crianças, as 
crianças falavam, e ele falava [...] 
[...] A questão do diálogo, a questão da gestão democrática, o 
protagonismo dos alunos, eu acho que são fundamentais e têm 
sido desconsiderados. Os alunos têm que ser protagonistas do 
processo de aprendizagem, do processo de politização, e isso 
é algo necessário, possível. Eu acho que a gestão da Erundina, 
com o Paulo Freire e o Mário Sérgio Cortella, demonstrou que 
isso é possível e necessário. E fica a questão acho que da 
esperança, né? Da utopia como aquilo que nos desafia a 
construir uma sociedade justa, mas fundamentalmente por 
meio de um currículo humanizador. Acho que é isso! […] 

 

 

• Pesquisanda 3 

[...] Esta cidade tem liderado este movimento. Eu acho assim 
uma coisa belíssima, nós termos garantido isso e termos isso. 
Só São Paulo tem isso na Educação, ela implementou essa 
jornada, entende? Ela pensou os ciclos, ela pensou os CEUs, e 
eles estão aí, são lindos, gente!! Eles não estão caindo, eles 
estão aí, inteiros, maravilhosos!! Lindos!!! [...] 

 

 

• Pesquisanda 4 

[...] A jornada está aí... Eu acho que, sabe?, nós temos os 
avanços, nós temos os retrocessos, umas coisas fazem parte, 
mas as jornadas estão aí... [...] 
[...] E sempre vai haver o amor à Educação. Acho que nós 
vamos ter alguns professores descomprometidos, sempre... 
Coordenadores idem, enfim! Mas eu penso que a vontade de 
acertar no pedagógico permanece ainda, talvez agora não mais 
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com aquela autoestima que teve no princípio que nós nos 
sentíamos valorizados, agora é uma coisa sofrida, mas não 
deixou de ser um movimento [...] 

 

 

Podemos perceber a importância deste momento de implantação desta 

política de formação para todo o professorado paulista. Embora cada um dos 

participantes aponte para uma parte do objeto em estudo, as falas completam-se e 

marcam bem este contentamento geral causado pela instituição da JTI e o empenho 

inicial de todos em transformar este momento em algo significativo para o professor 

e para a escola. 

Destacamos a forma carinhosa como os sujeitos participantes referem-se ao 

secretário Paulo Freire, considerado hoje o Patrono da Educação Brasileira,55 que 

representou para todos os participantes outra possibilidade na condução de políticas 

públicas educacionais. Freire, afinal, mostrou que "é possível termos um governo que 

dialoga com os educadores". O educador continua sendo o símbolo da esperança em 

uma educação de qualidade, a qual permita que os atores envolvidos sejam 

protagonistas de seu fazer, que os alunos sejam sujeitos de seu processo de 

construção do conhecimento. Os participantes ressaltam a importância de termos uma 

escola democrática onde todos possam interferir diretamente no processo de tomada 

de decisão sobre os destinos da instituição escolar. O que ficou de Freire para as 

escolas da rede pública municipal de São Paulo foi a certeza da possibilidade de 

construção de uma escola como local onde educandos e educadores possam 

construir uma convivência humanizadora e emancipatória, onde todos possam ensinar 

e aprender de forma dialética, e o educador Paulo Freire é o símbolo desta 

perspectiva, em que o sonho, a utopia podem e devem tornar-se uma realidade. 

A JTI, hoje denominada Jeif, apesar dos seus desvios de percurso, é 

considerada pelos sujeitos participantes, como importante herança deixada pela 

gestão Erundina/Freire/Cortella aos educadores da cidade de São Paulo, um 

exemplo a ser seguido. Este governo foi pioneiro nesta política que veio no bojo de 

uma luta travada por muitos educadores progressistas em defesa da escola pública 

e de uma educação democrática e popular. 

                                                      
55 Conforme prefácio, assinado por Ana Maria Araújo Freire, do livro À sombra desta mangueira 
(FREIRE, 2012, p. 11). 
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Até hoje, não se tem conhecimento de que outras redes ofereçam essa 

possibilidade a seus professores, nestas proporções, o que contraria uma 

prerrogativa legal.56 

  

                                                      
56 O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 11.738/08 diz: "Na composição da jornada de trabalho, observar-
se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos." Desta forma, um terço da composição das jornadas docentes, ou seja, 
um terço do total da jornada docente, seria destinado a atividades de formação continuada em 
serviço. Entretanto, até o presente momento, muitas capitais ainda não atendem a esta prerrogativa 
legal. Em São Paulo, apenas uma parcela dos docentes cumprem a hoje denominada Jeif, por 
diversas razões, de origem até na própria burocracia do sistema, que acaba encontrando 
impedimentos para o acesso ao direito de participação docente no horário coletivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Assistimos a um centralismo regulador e normatizador no atacado, das 
dimensões básicas determinantes da prática pedagógica, e a uma 
descentralização administrativa no varejo. Esse estilo de gerir a Educação 
Básica condiciona o ser professor(a), condiciona seu ofício, limita a 
liberdade pedagógica numa aparente autonomia administrativa. A 
comunidade escolar pode definir um projeto político pedagógico desde que 
não saia dos trilhos, das grades, das disciplinas, das cargas horárias, do 
número de alunos-turma, das aulas de 50 minutos, da condição de aulista, 
etc. Que liberdade pedagógica cabe nesses cercados gradeados, 
normatizados? Passarinho pode voar, mas sem sair da gaiola! (ARROYO, 
2000, p. 145). 

 

 

A citação em epígrafe nos faz refletir a respeito da condição docente e de sua 

pseudoautonomia em um contexto de uma sociedade neoliberal e tecnicista, o que 

interfere sobremaneira na formação e na prática pedagógicas. 

Neste trabalho, buscamos maior compreensão do processo de implantação 

de uma política pública que teve enorme impacto sobre os rumos da Educação na 

cidade de São Paulo e no Brasil nas últimas décadas. Para tanto, nos valemos de 

algumas estratégias de coletas de dados já explicitadas anteriormente, cujos 

resultados apresentamos a seguir. 

A implantação da JTI no governo de Luíza Erundina, juntamente com 

inúmeras ações governamentais, veio a delinear uma política educacional que 

propunha a construção de uma escola pública, democrática e popular para a cidade 

de São Paulo, em um momento político de final dos anos 1980 em que saíamos de 

uma ditadura, tendo um anistiado à frente da Secretaria, que chegava ao governo 

após longo período de dura opressão, em um contexto de lutas pela melhoria da 

escola pública e por liberdades individuais consubstanciadas em uma Constituição 

Cidadã festejada por toda a sociedade. 

A partir da promulgação da Lei nº 9.394/96, que veio regulamentar a 

Constituição no tocante à educação, os sistemas de ensino passaram a ter, dentre 

outros, o compromisso de garantir a formação continuada dos docentes. Em 

contrapartida, os professores passaram a ter a responsabilidade de participar da 

construção da ação pedagógica a ser desenvolvida pelas escolas, com todas as 

implicações das mais diversas naturezas. 
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Entretanto, já desde a gestão da prefeita Luíza Erundina, encerrada em 1992, 

que deixou como legado profundas mudanças na legislação (Leis nº 11.229/92 e nº 

11.434/93 e Regimento Comum, que, dentre outras medidas, instituíram as jornadas 

docentes e os ciclos), os professores da rede de educação paulistana contam com a 

possibilidade de participar de um horário coletivo composto de oito horas-aulas 

semanais. Isso caracterizou uma situação de vanguarda e colocou os professores, à 

época, em posição privilegiada no cenário nacional, considerando-se o fato de que 

ainda hoje, em âmbito nacional, não se conseguiu garantir aos professores o mínimo 

do tempo de formação em serviço estipulado pela legislação, motivo de luta travada 

pela rede de ensino paulista e outras redes pelo Brasil afora. 

Não podemos deixar de mencionar que esta era bandeira de luta de toda uma 

categoria que há muito vinha reivindicando uma escola pública de qualidade e, por 

conseguinte, a valorização do professor, o que incluía o direito ao estudo e a 

construção coletiva do conhecimento em uma perspectiva emancipatória que 

concebia o ser humano como sujeito participante ativo de sua cultura e a educação 

como importante ferramenta na luta por uma sociedade mais justa. 

Saíamos, então, do governo Jânio Quadros, que representou um período de 

dura opressão para todos os educadores. Temos aí duas figuras antagônicas: Jânio 

Quadros e Paulo Freire. O primeiro queimou livros da administração anterior e 

exonerou professores grevistas, e o segundo trouxe em si um símbolo da libertação 

e justiça e introduziu, como caminho metodológico, a interdisciplinaridade. 

O Projeto Inter representou a possibilidade inovadora de construção do 

currículo, contribuindo para diversas mudanças, inclusive a instituição dos ciclos57 na 

rede municipal, causando tantas controvérsias entre os educadores. A 

interdisciplinaridade introduziu a possibilidade de superação da fragmentação entre 

as disciplinas e da concepção de ser humano que aprende e constrói seu 

conhecimento de forma global, articulada e contínua. Os ciclos trazem em si o 

conceito de que os alunos aprendem sempre e em ritmos diferentes, o que 

                                                      
57 Os ciclos já existiam na rede estadual de São Paulo, abrangendo de início as duas primeiras séries do ensino 
fundamental – o chamado ciclo básico de alfabetização instituído na rede estadual em dezembro de 1983. [...] 
“Integrando a primeira e a segunda séries do primeiro grau, com o objetivo de diminuir a repetência e a evasão 
escolar no inicio da escolarização, supunha uma reorganização gradativa do trabalho escolar, de forma a se tratar 
adequadamente as necessidades de aprendizagem dos alunos no decorrer de  dois anos letivos.” (SILVA) O 
ensinos seriado foi sendo substituído pelo regime de ciclos de forma gradativa também na rede estadual 
posteriormente à rede municipal.   
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contrastava com a cultura da repetência, tão arraigada no cenário educacional 

brasileiro na época (e ainda hoje). 

Ressaltamos, ainda, a importância da criação dos NAEs como instâncias de 

apoio e acompanhamento aos projetos das escolas de forma regionalizada, 

rompendo, desta forma, o centralismo administrativo e pedagógico e o caráter de 

fiscalização dos órgãos intermediários, ainda tão presentes em nossos dias. 

Há que se destacar, também, as parcerias estabelecidas com a universidade, 

o que sinalizou que é, sim, possível estabelecer o diálogo entre as diversas 

instâncias e níveis que compõem o sistema educacional. Para tanto, basta ter 

vontade e determinação política. 

As mudanças que ocorreram na cidade de São Paulo durante o governo 

Erundina trouxeram para os professores, inicialmente, uma perspectiva de 

transformação e valorização profissional. Entretanto, embora estes tenham se 

reconhecido como protagonistas neste processo de mudanças, outras medidas que 

previam uma abertura maior para questões mais profundas de natureza curricular, 

como a compreensão dos ciclos e da avaliação, foram motivo de forte resistência 

por parte dos docentes, os quais viam nestas medidas uma ameaça a sua 

(pseudo)autoridade. Para solucionar esta questão, fazia-se necessário promover 

uma formação continuada que pudesse aparar estas arestas, o que não ocorreu em 

virtude do fato de que o governo democrático e popular do Partido dos 

Trabalhadores de então não teve continuidade, sendo substituído pelo governo 

Maluf, que, por sua vez, fez seu sucessor Celso Pitta. 

Assim, todo aquele processo de transformação é interrompido quando sobem 

ao poder Maluf e Pitta, que não lhe dão continuidade. Ainda que não tenham retirado 

os ciclos e/ou terminado com as JTI, não deram continuidade e nem abriram 

espaços para a discussão dessas medidas; o que acabou por provocar o 

esvaziamento de todo um processo com potencial inovador, questão que foi por 

vezes abordada pelos sujeitos participantes do círculo epistemológico. 

Passamos de um momento mágico, de grandes possibilidades, para uma 

situação em que não tínhamos, por assim dizer, uma política educacional, em que 

os investimentos na área caíram vertiginosamente e as escolas ficaram sem 

direcionamento para a organização de suas ações de formação, ainda em processo 

de maturação. Embora as administrações Maluf e Pitta tenham mantido as jornadas, 

não houve apoio aos educadores responsáveis para sua efetivação; os 
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coordenadores pedagógicos e as equipes técnicas das escolas e das Delegacias de 

Ensino não tiveram o respaldo necessário para a organização da formação docente 

no espaço escolar, o que resultou no esvaziamento desta política. 

Após oito anos de administração Maluf-Pitta, assume a Prefeitura o governo 

Marta Suplicy (do Partido dos Trabalhadores), que reaviva algumas propostas para a 

organização do horário coletivo, no bojo de uma política educacional mais ampla, 

com o intuito de "retomar a conversa" iniciada por Freire. 

O Grupo de Apoio à Ação Educativa (Gaae) foi uma ação do governo petista 

no coletivo da escola que, de inicio, propunha o tripé universidade/equipe 

escolar/comunidade, interagindo no horário coletivo com o objetivo de promover a 

discussão necessária com as equipes para a implementação das propostas de 

governo a partir da discussão das diretrizes governamentais, dentre as quais a 

gestão democrática e participativa e o Projeto Escola Aberta, com importante 

discussão acerca do currículo escolar. Entretanto, ficou clara a fragilidade da 

universidade neste papel. Evidenciou-se o quanto a articulação teoria/prática é difícil 

de ser alcançada. A "entrada" de membros da comunidade no horário coletivo 

também foi alvo de muita resistência. Faltou uma discussão mais aprofundada com 

os professores, para que tais ações acontecessem. Destacou-se a dificuldade que 

aquela administração teve em dialogar com as escolas, o que foi sentido por todos 

os que vivenciaram este período e foi apontado pelos sujeitos participantes do 

circulo epistemológico. 

Embora consideremos o fato de que a administração de Marta Suplicy tenha 

trazido contribuições ao debate e tenha produzido ações efetivas que buscaram 

contemplar as necessidades das comunidades mais periféricas (os CEUs são um 

grande exemplo disso), a pesquisa aponta para dificuldade no diálogo com os 

educadores da rede, o que trouxe grandes problemas efetivação de sua proposta de 

formação.58 

O Programa Ler e Escrever — Prioridade na Escola Pública, implantado 

durante os governos Serra e Kassab, trouxe uma perspectiva de controle e forte 

direcionamento nas ações de formação do coletivo das escolas, tirando dos 

educadores a "possibilidade de autoria" e reduzindo o horário coletivo à elaboração 

                                                      
58 Para Fasano (2006, p. 104), a política educacional expressa por meio dos CEUs configurou-se 
como planejamento descendente e pouco dialogado com os educadores. "Tal característica pode ter 
colaborado com o grau de resistência por parte dos educadores no processo instituinte do projeto." 



[Digite texto] 
 

97 
 

de planilhas de cunho tecnicista a respeito do processo de alfabetização das 

crianças. Durante aqueles governos, houve forte esvaziamento desta política na 

perspectiva freiriana, seja em razão da diminuição dos recursos destinados à 

formação, seja no direcionamento dado pela administração Kassab, que impôs às 

unidades uma homogeneização de procedimentos de formação e engessou as 

práticas pedagógicas. 

Durante o circulo epistemológico, acontecido em junho de 2013, ficaram bem 

claras as preocupações dos participantes quanto às dificuldades encontradas pela 

atual administração, como consequência de todo um processo acontecido nas 

administrações anteriores, em que as relações no espaço escolar se complicaram. 

De novo, foi apontada a falta do reconhecimento da possibilidade de autoria por 

parte dos professores como uma das grandes dificuldades no início da nova 

administração, que também é do Partido dos Trabalhadores. 

O documento "Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, 

Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo", já 

mencionado no capítulo anterior, criou o Sistema Municipal de Formação do 

Educador (p. 44), cujo objetivo principal é dar "organicidade aos projetos de estudos, 

pesquisa e formação dos educadores da rede", trazendo a concepção da proposta 

de formação continuada docente em serviço presente no documento: 

 
Na formação contínua é importante investir nas reflexões dos educadores 
enquanto sujeitos na construção de sua competência, destacando e 
respeitando os seus saberes: da experiência, pedagógicos e das diversas 
áreas do conhecimento (sociologia, antropologia, história, arte, matemática, 
meio ambiente, tecnologia e linguístico) (p. 44). 

 

Uma das diferenças a ser destacada entre a proposta mencionada e a 

proposta freiriana está no processo e no contexto em que foram pensadas. Embora 

Haddad tenha disponibilizado o texto inicial no portal do município para ser discutido 

e receber sugestões de alterações em seu conteúdo em um prazo estipulado de 

trinta dias por parte de toda a comunidade, não foi percebido pela presente pesquisa 

uma participação efetiva dos atores envolvidos em seu processo de elaboração,  

nem mesmo as entidades de classe foram chamadas a participar. O texto foi 

elaborado pelos técnicos da Secretaria. Acrescentamos, ainda, que, além da 

proposta de formação, foram introduzidas mudanças estruturais importantes no 

processo de avaliação das aprendizagens (por exemplo, utilização de notas de 0 a 
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10 e possibilidade de retenção nos quatro últimos anos do ensino fundamental), sem 

que fosse dado aos educadores a possibilidade  de opinar — o que, no nosso 

entender, descaracteriza um dos princípios dessa administração, a gestão 

democrática, que já virou quase um jargão de todos os governos que vem se 

sucedendo nas administrações. 

A escola, nesta proposta, deixa de ser vista como espaço privilegiado para 

formação e construção do conhecimento docente, uma vez que a mesma não traz 

qualquer proposta de organização do horário coletivo, apontando-se para uma 

formação em espaços ampliados com a participação das universidades, 

estabelecendo-se parcerias com o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

em âmbito federal, que propõe educação a distância, e utilizando-se os CEUs como 

polos para o desenvolvimento de cursos de graduação, pós-graduação e 

aprimoramento profissional, o que poderá trazer avanços para a formação docente, 

dependendo de como estas ações se concretizarem. 

Pelas razões aqui apresentadas, percebemos que a política de formação 

continuada em serviço docente trazida pela gestão Erundina — inspirada nas 

concepções freirianas de construção de uma escola democrática e popular e que 

visa à transformação da sociedade —, embora permaneça nos moldes antes 

concebidos no que tange à questão administrativa, encontra-se atualmente em 

profunda crise. Para que produza o impacto esperado no avanço das aprendizagens 

dos alunos e na melhoria da qualidade da educação, "é preciso resgatar o horário 

coletivo de formação como espaço verdadeiramente de formação, como pensado 

por Paulo Freire, onde os educadores assumam o compromisso de analisar a sua 

prática e, assim, transformá-la, transformando também a própria educação pública" 

(palavras ditas pelo sujeito participante 1 do círculo epistemológico ). 

Todavia, é necessário que tenhamos clareza de que tipo de educação 

queremos para nossos alunos. O avanço das tecnologias, a constituição da 

sociedade do conhecimento, o desenvolvimento das ciências no século XXI, a 

expansão do neoliberalismo trouxeram para os educadores grandes desafios. A 

escola necessita estar na linha de frente de todo esse processo, com o perigo de 

mais uma vez as classes menos favorecidos de nossa sociedade serem alijadas no 

seu direito à educação de qualidade que considere os saberes produzidos pelos 

educandos e a partir destes proporcionar-lhes a oportunidade de apropriação dos 

bens da cultura universal. A "educação bancária", que propõe a mera transmissão 



[Digite texto] 
 

99 
 

de conhecimento, tão criticada por Freire em toda a sua obra, ainda continua sendo 

praticada por muitos educadores e escolas que centralizam suas ações em mera 

reprodução e transmissão de conteúdos presentes nos livros didáticos e não 

alcançaram a tão desejada superação da fragmentação entre as disciplinas, o que 

dificulta o avançar das práticas docentes. 

A concepção dialógica freiriana — a qual parte do princípio de que educandos 

e educadores são sujeitos que estão constantemente querendo ser mais e de que, 

para isso, devem ser sujeitos de sua aprendizagem — nem sempre foi efetivamente 

considerada pelas administrações que sucederam a administração Erundina. 

Em nosso entender, para que essa política de formação aconteça de modo a 

produzir os resultados almejados pelos educadores progressistas de nosso País e 

tão necessários à melhoria do processo ensino e aprendizagem de nossos alunos, 

faz-se necessária a crença das administrações em uma formação em serviço, ou 

seja, aquela acontecida no espaço escolar e que propicie a construção coletiva por 

parte dos sujeitos do fazer pedagógico, de forma a atender as especificidades de 

cada uma das escolas do sistema municipal de educação da cidade de São Paulo 

em seu contexto regional, o que ainda é uma utopia, um sonho possível para muitos 

educadores que acreditam e lutam pela concretização desta possibilidade. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Emilia Marlene Morgado Loureiro,  RG nº 11.641.936-2, mestranda do 
Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de 
São Paulo, sob a orientação da Professora Maria Leila Alves, proponho o 
desenvolvimento da pesquisa intitulada “Formação de professores em serviço: 
problematizando uma experiência da Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo, que tem por objetivo: conhecer melhor o processo de implantação da política 
de formação docente em serviço no município de São Paulo e sua contribuição  para 
a construção do coletivo das escolas, desde início de sua implementação até os dias 
de hoje  e, como metodologia a utilização dos círculos de cultura como metodologia 
de pesquisa científica a partir do conceito  freiriano de ontologia, epistemologia e 
transindividualidade para coleta dos dados e análise dos resultados 

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para 
esta pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 
3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante 

por se tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. 
 

 

São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2013. 
Emilia Marlene Morgado Loureiro 

 

Consentimento do(a) colaborador(a) 
___________________________________ 

Nome completo  

___________________________________ 

Assinatura 

____________________________________ 

Local, dia, mês e ano 
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ANEXO 3 
 

“Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os seres humanos se educam 

em comunhão mediatizados pelo mundo” (Paulo Freire). 

Esta frase foi citada por José Eustáquio Romão em aula magna do curso de Pedagogia 

de 2013 na Universidade Metodista de São Paulo e é considerada pelo autor/palestrante como 

a frase síntese do pensamento epistemológico freiriano. 

Caros amigos e amigas!!! 

É com grande prazer que vos saúdo e agradeço imensamente a presença de todos 

vocês!!!! 

Nosso círculo epistemológico tem o objetivo de que todos nós, em comunhão, 

possamos conhecer melhor um período da história da cidade de São Paulo que foi decisivo 

para o processo de valorização docente; que acabou por provocar importantes mudanças, por 

que não dizer, em toda a Educação brasileira – o período (de 1989 a 1992) em que esteve à 

frente da Secretaria Municipal de educação o  grande educador Paulo Freire, patrono da 

educação brasileira. 

Mais especificamente iremos estudar o processo de implantação das Jornadas 

Docentes, hoje a chamada JEIF, lançando o olhar para a construção do coletivo das unidades 

educacionais em que trabalhamos, ora diretamente como professores ou Coordenadores 

Pedagógicos e Diretores de escola, ora indiretamente no acompanhamento às Unidades 

enquanto supervisores escolares, tentando resgatar o processo de implantação desta 

importante política pública e seus desdobramentos. 

Para melhor orientarmos nosso trabalho, elaboramos um roteiro de perguntas abertas 

que poderão gerar outros questionamentos. São elas: 

1) Por que é difícil construir o coletivo? 

2) Havia uma proposta explícita de formação docente da secretaria de educação no 

governos freiriano com foco na construção do coletivo? Qual seria esta proposta? 

3) Que estratégias foram utilizadas para esta construção?  

4) Quais ações forma desencadeadas para a implementação desta política de 

formação docente? 

5) Que avanços foram percebidos? 

6) O que ficou de todo este movimento durante todo este período? 

7) Quais as dificuldades e facilidades enfrentadas hoje pelos educadores? 
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ANEXO IV – Transcrição do Círculo Epistemológico acontecido em 05/06/2013 

Pesquisadora: Nossa dissertação é a respeito do processo de 
implementação das jornadas de trabalho na Secretaria Municipal de Educação 
com foco na construção do coletivo, então assim, primeiro queria agradecer a 
presença de vocês, não é? Este aqui é um momento de coleta de dados para 
construção do nosso objeto de pesquisa. Nós temos aqui um instrumento que eu 
preparei pra gente dar um pontapé inicial nessa discussão. Temos aqui um 
roteiro de sete questões e assim, vocês vão estipular um teto prá essa reunião? 
Até que horas? 

Sujeito participante 3:  Ai, preciso, porque eu tenho outro compromisso. 
Mas, assim,se a gente não conseguir tudo a gente pode mandar por e-mail? 

Pesquisadora: Se a gente não conseguir tudo a gente pode mandar por e-
mail ou a gente pode também. . .porque, o circulo epistemológico não funciona 
por e-mail.  Qual o objetivo do circulo epistemológico? Freire, ele dizia assim 
que um dos objetivos dos seres humanos é o “saber mais”, certo gente,  todos 
nós já lemos um pouquinho a respeito disso,não é?mE no circulo de cultura, 
assim como no circulo epistemológico, as pessoa se propõe a ensinar e 
aprender ao mesmo tempo, então, por e-mail, eu acredito que esta metodologia 
já fica prejudicada, por e-mail, você poderia trabalhar um questionário, uma 
entrevista já tem que ser individual ou em grupo, vai depender da gente como 
nós nos constituirmos enquanto grupo para que a metodologia flua, pra que este 
circulo epistemológico aconteça. As pessoas ensinem, enquanto ensinam, 
aprendem. . . 

Pesquisadora: A nossa primeira questão é assim: Por que é difícil 
construir o coletivo na escola? É difícil construir o coletivo na escola? Muito! 
Por que??   

Sujeito participante 1: Só queria perguntar assim porque na verdade você 
traça aqui. Você fala  do período de 89 a 92, que é relativo ao período da Luíza 
Erundina e o Paulo Freire estava à frente da Secretaria Municipal de 
Educação, numa visão macro. De lá pra cá nós não tivemos nenhuma, este é o 
grande dificultador; nós não tivemos nenhuma esfera do pensamento maior que 
traçasse a educação como foi feito, tanto que todos os desdobramentos do que 
temos hoje tem a ver com este período, agora são vinte anos do estatuto, esta 
questão dos ciclos foi tudo implementado neste período, o próprio processo de 
formação, do coletivo foram implantados neste período ,de horário coletivo nós 
não tínhamos ciclos foi tudo implementado neste período. Estamos completando 
vinte anos hoje basicamente de uma situação anterior, ele(Paulo Freire) não 
concretizou, mas ele delineou . Eu não sei , eu não  estava na Educação, eu não 
vivi  este período na educação,  eu estava na política, não sei se vocês estavam 
na Educação. . .  

Sujeito participante 3 - Eu vivi este período, não só vivi; como eu 
parrticipei das discussões junto ao SINPEEM porque eu fazia parte da diretoria 
do sindicato naquela época, e participei das mesas de negociação entre 
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sindicato e secretaria de educação, então me lembro que aquela época  foi 
muito interessante porque a gente ia pra secretaria e claro a função do 
sindicato era levar aquilo que a categoria ansiava não é? E tinha com proposta 
reivindicatória mesmo e nas mesas, assim, muita coisa a principio  a secretaria 
poderia conceder outras não, mas me lembro que quando a  Jornada Integral, 
era a JTI – Jornada de Trabalho. . .Integral , eu não recordo,é JEI? Não, não 
JEI é depois. . . deve ser integral. Não é vinte, não, é vinte e um anos. . .O 
professor começou a fazer em agosto de 92. Assim, eu me lembro que essa ideia 
da jornada integral o sindicato encabeçou porque assim,era muito importante, 
porque para os professores era muito importante ter este momento. Essa a 
questão nem sei se é assim, porque eu estou falando da importância de os 
professores terem esse momento. . . 

Sujeito participante: Eu estou perguntando assim, se é difícil e se nesse 
período nós tínhamos uma proposta explícita de formação docente e formação 
do coletivo. Se a gente tinha esta proposta. 

Sujeito participante 4: Na época eu estava como professora.O que eu vejo 
no início é que a JEIF agradou os professores, eles gostavam mesmo deste 
momento. Agora eu acho que no início nós não tínhamos ainda tanta clareza na 
formação.Então,cada escola pegava um referencial. Eu me lembro que na 
minha escola a gente discutia o Raízes e Asas o ano inteiro de discussão sobre 
os livros do Raízes e Asas, mas assim todo mundo discutia. Eu me lembro que 
era assim, não havia dispersão, não havia questionamentos do porque estar ali. 
Num primeiro momento eu acho que o professor se sentiu contemplado com o 
horário de estudo e com a possibilidade de estudar, eu acredito que mais tarde 
depois, eu lembro que quando eu fui coordenação pedagógica você tinha que 
ter um agregador prá esse professor. Depois de um tempo, você tinha que ter a 
realidade da escola bem presente, depois juntar a realidade da escola com 
aquilo que você tinha que ter de referencial porque aí eles já estavam mais 
exigentes. Eu achei que o primeiro momento foi uma aceitação mas foi mais 
ingênua, ma foi válida, não é? 

Sujeito participante 3: E hoje? Vocês acham que hoje você não tem essa 
mesma expectativa pelo professor?. . . 

Sujeito participante 4: Eu acho que aí depende muito, eu acho que hoje a 
coordenação pedagógica precisa ter um olhar muito sensível, sabe, prá 
conduzir. Eu acho que o grande eixo na coordenação é você conhecer o seu 
professor, e saber o que você vai tirar, é como você conhecer o seu aluno, 
(tirar) o de melhor de cada um deles e traçar com eles algumas diretrizes 
comuns porque a dificuldade do coletivo no meu ver é essa, nem tudo é comum, 
nem tudo interessa a todos. . .  

Sujeito participante 1: Então mas eu acho que nesse período tinha a ideia 
de um conjunto de ações, o grande problema é que foi implantado no final da 
gestão, isso gerou um certo desconforto. . . 
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Pesquisadora: foi implementado o estatuto, mas o horário coletivo já 
existia, não é isso gente? 

Sujeito participante 3 : o que existia eram as horas atividades, Emilia,não 
as jornadas. . . 

Sujeito participante 1: veio junto um conjunto de fatores e propostas. 
Sujeito participante 4: O ciclo foi questionado. . . 
Sujeito participante 1:  Então, mas prá dar certo a formação, ele vem 

dentro de um bojo, não é?. Eles fizeram um conjunto,só que não deu tempo de 
explicar foi implantado no final e grande parte dos educadores não 
compreenderam. Veja, você tem um processo de seriação, depois vem os ciclos 
e, isso não foi discutido. . . muitos não compreenderam. 

Pesquisadora: salve professor Edson!! Bom te ver. . . 
E aí. . . A gente tá aqui. . . 
Sujeito participante 1:Eu tava pensando aqui é que, a gente percebe aqui,  

em seguida entra o Maluf, então não dá pra desvincular a política educacional 
de uma política mais ampla, isso tudo que vem pensado pra que pudesse ter  
uma sequência ele é simplesmente cortado e aí não se discutiu mais ciclo, não 
se discutiu mais horário coletivo, não se discutiu. . . aí você fica Maluf e o Pitta 
e o Pitta você viu que houve uma crise fenomenal(até a questão do 
impeachman). Então, você percebe, foram oito anos sem essa discussão de 
coletivo. Não é que não teve discussão, não teve discussão naquela perspectiva, 
de ciclo, nós não discutimos ciclo. Nem na Erundina teve, porque não deu 
tempo não teve discussão de ciclo, não teve discussão de coletivo. . .  

Sujeito participante 4: Foi uma discussão prejudicada! Sabe o que eu me 
lembro? Eu lembro que nós fomos convidados prá uma discussão do ciclo 
intermediário.Gente, eu lembro isso!!!. . . Eu não sei nem se foi no Maluf. O que 
eu me lembro  é o seguinte, que ninguém queria ir.Você tinha que ter um tempo 
de reflexão e discussão Então a discussão era assim,olha a proposta do outro 
governo , vai uma pessoa que dá aula no 1º ano do fund I e uma pessoa que dá 
aula no 1º ano do fundII, ninguém queria ir. Eu me lembro de que eu acabei 
indo, porque você tinha que ir fora do seu horário de trabalho, você não tinha 
benefício algum, não ia ser pontuada, era fora do seu horário de trabalho era a 
discussão pela discussão de alguns textos. Eu me lembro da tristeza na época de 
alguns gestores de conseguir encaminhar alguém ali porque não tinha 
facilidade de arrumar professor, professor é muito difícil mesmo. Ele precisa 
não ter acúmulo,às vezes não é nem o acúmulo ele precisa ter condições de um  
horário prá participar de uma série de discussões que. . . e aí vai minando o 
projeto. E era uma coisa importantíssima, porque o grande nó da implantação 
do ciclo na escola na época eu estava na sala de aula era exatamente o 2º ciclo 
que pegava o final do fundamental I para o início do fundamental II. Era aí que 
o pessoal não conseguia se articular, dessa criança que saía com um professor 
único prá entrar no 1º ano do ciclo II, na antiga 5ª série, para um fundamental 
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II com todos os professores era onde a criança ficava completamente perdida. 
Foi uma discussão muito prejudicada. Nisso patinamos muito. 

Sujeito participante 1: Houve um rompimento do que se pensou antes, do 
ponto de vista do que se pensou lá com o Cortella com o governo que vem 
depois, é o que você falou, se o governo não der as condições não se realiza, ele 
não acaba com aquilo, mas se você não der as condições aquilo vai  sendo 
minado. . . 

Pesquisadora: Eu penso que ainda dá pra gente explorar mais um 
pouquinho, vocês tem  mais informação ainda prá dar a respeito desse período 
de implantação da JEIF. . Essa terceira questão aqui é importante e eu penso 
que não foi respondida. Que estratégias foram utilizadas para esta construção 
deste coletivo? 

Sujeito participante 4: Como docente eu não via estratégia ali, só 
relembrando o que o Paulo falou – foi implementado no final do governo. 

Pesquisadora: Mas o coletivo já existia como hora atividade, não é? 
         Sujeito participante 4: Sim, mas não com esse direcionamento. Porque aí 
era um e direcionamento  político-pedagógico, não é? 

Sujeito participante 3: Não existia esse tanto de hora,era hora atividade 
não existia essas oito coletivas. Tanto que essa é a jornada que garante a 
formação. 

Sujeito participante 1: com essa especificidade, né,de formação . . . 
Sujeito participante 3: Isso! Essa é uma jornada que vem com o intuito de 

ser a jornada prá estudo, prá formação. Eu acho que a única jornada no país, 
se eu não me engano, eu não conheço outro lugar que tenha esse tipo de 
jornada, não é? 
        Sujeito participante 1: Com a especificidade, não. Estão começando a 
discutir isso no governo federal. É uma exigência aí do governo federal mas 
ninguém sabe o que vai acontecer, está patinando no país interiro. 

Pesquisadora: É uma obrigatoriedade que a LDB trouxe, não é? 
         Sujeito participante 1: Aí é que está! São Paulo talvez esteja um pouco 
mais avançado mas os outros estados estão muito aquém. Prá você ver, em São 
Paulo nós já discutíamos isso há vinte anos atrás e mesmo assim nós temos  
dificuldade. O Brasil agora começa a pensar e não está se conseguindo ainda 
encontrar um mecanismo que garanta essa jornada de estudo. 

Sujeito participante 3: Que estratégias foi utilizada naquela época prá 
isso? Eu só lembro-me do lado sindical. Eu vou falar e ele pode falar da outra 
parte, mas eu me lembro da parte sindical que era a questão de garantia dessa 
jornada coletiva de estudo e, principalmente, gente, porque ela dobrou o salário 
naquela época, 

Pesquisadora: Era uma boa estratégia, não é (risos).  

Sujeito participante 3: É uma boa estratégia, não é? Eu me lembro, que 
eu lembro que eu fiquei numa felicidade numa alegria tão grande quando eu vi.. 
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. então era muito bom porque mexeu muito com a rede aquilo, não é? Com a 
realização do estatuto e das jornadas. Nossa a gente começou a rir à toa. Então 
foi um ganho. . . Luíza Erundina realmente marcou. Agora, se houve estratégias 
da secretaria, isso eu não saberia dizer. 

 
Sujeito participante 2: Primeiro eu vou pedir desculpas entrar numa 

conversa quando ela já está rolando também é um pouco complicado até de  a 
gente se inteirar.  Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter prá analisar, 
não sei até vocês já tenham falado sobre isso, não é?. . . a gestão da Erundina, é 
a gente não perder o contexto histórico de cada administração em que 
momento. A Erundina assume a prefeitura logo depois de uma constituição 
cidadã, logo depois de uma luta, os anos oitenta tem essa marca de uma 
efervescência dos movimentos sociais, dos movimentos populares, a 
participação das comunidades eclesiais de base, então num contexto como esse 
de muita esperança que logo depois vem todo o ataque das políticas neoliberais 
que vão chegar acho que vocês estavam trazendo aí mais intensamente no 
Brasil e com. . . ela trouxe um símbolo fundamental, eu vou trazer como 
símbolo,  que foi a figura do Paulo Freire como secretário que permaneceu em 
torno de dois anos mas que ele dá uma marca bastante importante nesta 
perspectiva de esperança de olhar uma outra possibilidade etc. Uma coisa que 
eu me lembro é que o diálogo sempre esteve presente à partir da gestão da 
Erundina, que era uma coisa bastante importante porque nós tínhamos reuniões 
pedagógicas,é verdade que não existia quando a gestão começou os horários 
coletivos, isso a gente vai ganhar ou vai conseguir com o estatuto, mas vem e 
uma coisa também importante é que a gestão inicia depois de Jânio Quadros, 
que foi uma gestão de extrema repressão, que trazia resquícios da ditadura que 
a gente estava superando e daí ela vai revendo. Eu me lembro de uma coisa 
assim de ele mandar queimar livros da gestão anterior de Mário Covas, era 
uma coisa assim de uma opressão, havia tido uma greve no final do Jânio, ele 
despediu uma boa parte da rede, exonerou uma boa parte da rede e para 
começar o diálogo a gente tem a anistia desse pessoal. A Erundina começa 
anistiando os exonerados, o que trouxe pra rede, ao meu entender, também 
certa força política, um desejo de mudança e de confiança e vem então as 
reuniões pedagógicas que colocavam sempre temas bastante pertinentes ligados 
à questão pedagógica que a gente até então não vinha discutindo dentro das 
reuniões e com propostas mais unificadas embora ainda em cada unidade 
escolar. Aí vem a proposta da inter, a proposta da inter , ela é anterior à 
estruturação dos ciclos, posso estar enganado, mas eu vejo intuitivamente isso, 
que a proposta da inter, ela na rede municipal passa a ser o embrião da 
discussão dos ciclos. A gente tinha uma discussão de ciclo na rede estadual que 
foi o ciclo básico, se eu não me engano era de 84 e 85, mas assim, limitou a 
ideia do ciclo no estado de diminuir a reprovação, então a gente tinha um 
número extremamente alto de crianças de 1º ano que reprovavam e daí vem  a 
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proposta de ciclo básico que era assim, olha a gente tem de terminar com esta 
reprovação, mas existia um limite na discussão da epistemologia de ciclo, quer 
dizer, de conhecimento da questão do ciclo que avança na cidade de São Paulo. 
Por isso que eu acho que a inter é o embrião para avançar a discussão de ciclos 
na cidade de São Paulo, só que quando vai estabelecer o ciclo eu acho que 
houve um erro político porque vinha terminando o tempo da administração e aí 
o medo de que poderia não ter reeleição, como de fato não ocorreu e daí  
implanta o ciclo rapidamente. Quando implantaram os ciclos, a rede,  os 
professores... não compreendiam concretamente o que estava sendo colocado, 
por que  o ciclo não era apenas um  agrupamento de anos, ele pressupunha uma 
concepção diferenciada de aprendizado via intervemção pedagógica outra 
orientação pedagógica, de estrutura de investimento público para viabilização 
dos ciclos, o que não ocorre, né?. . . 

Sujeito participante 1: a própria formação do coletivo prá compreensão. . 
. não houve. . . 

Sujeito participante 3: que não houve. . . 
Sujeito participante 4: Porque na verdade a seriação permaneceu na 

cabeça deste professor. O aluno não reprovava, o aluno ia sem reprovar do 
último  ano do ciclo I até o primeiro ano do fund II a antiga quinta série que, 
mas a ideia presente ainda era seriação. 

Sujeito participante 2: Daí acho que vem a perversidade, ou melhor 
dizendo uma das perversidades do governo Maluf, porque ele não extingue os 
ciclos, mas ele esvazia o conceito de ciclo. O que ele vai fazer? Ele olha pros 
ciclos e tira dos ciclos uma vantagem: a possibilidade de economizar não tendo 
retenção, por outro lado ele tira um conceito fundamental que era pensar uma 
nova forma de olhar os processos de aprendizagem, e aí deixa de lado a questão 
do horário coletivo, da formação, sem tirar o horário coletivo.Então ele não 
entra num confronto direto mas ele esvazia a bandeira. 

Sujeito participante 4: Não, e ele não dá respaldo algum prá esse 
formador, que no caso era o coordenador pedagógico. Eu lembro dos meus 
coordenadores pedagógicos na época, pessoas muito bem intencionadas, mas 
que não tinham respaldo algum, que estavam tanto na dúvida, vacilando como 
todos os outros educadores. . . 

Sujeito participante 1: Você tem razão, por que é a capacidade do 
esvaziamento sem que se tire; daí vem a crítica do próprio profissional porque 
ele passa a fazer uma crítica ácida, duríssima por que há um esvaziamento, o 
profissional não faz uma interlocução com o governo que está posto,é isso que é 
incrível, então se faz uma crítica ao próprio ciclo e não ao governo, e isso 
repercute no horário coletivo, isso arrebenta o horário coletivo, o coordenador 
sem a formação prá poder responder a essa  angustia do professor, o professor 
nessa angústia e o  que se faz? aí isso gera um embrólio. Qual a capacidade de 
você manter oito horas de formação sem a formação,você precisa ter “bala na 
agulha”,todo o dia duas horas aula. O coordenador tem de estar muito bem 
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embasado para poder responder a esses questionamentos, mas se você não tem 
há um esvaziamento, não acaba mas há um esvaziamento, essa retirada de 
recurso, de possibilidades. . . 

Sujeito participante 2: Aliás eu acho que essa é a estratégia mais clara da 
direita, a direita o que faz, quando ela percebe que existe de alguma forma uma 
apropriação de algo potencialmente interessante e  transformador ela não entre 
num enfrentamento direto de retirar aquilo mas ela esvazia, então  por exemplo 
não sei se pode ou se adianta citar isso, mas um exemplo é o CEU, se você pega 
a gestão posterior do Serra e Kassab, o que  eles fazem? Eles não terminam 
com o CEU  mas esvaziam o conceito,eles mantém a construção, mas o conceito 
é outro, eles esvaziam a ideia, também um erro muito parecido que aconteceu 
com a gestão Erundina,ou seja, você corre no final e implanta e não dá tempo 
de pensar o projeto esse foi o erro político. . .  

Sujeito participante 4: não tem clareza. . . 
Sujeito participante 1: essa é a crítica pesada. Tem uma série de outras 

coisas que não foram, questões de estrutura. . . 
Pesquisadora: Vai caminhar sempre mas não vai produzir os efeitos 

esperados. . . 
Sujeito participante 4: e a própria compreensão, não é? Porque eu 

mesma demorei a atingir a compreensão do CEU. Eu tenho que reconhecer 
porque e aí? No começo eu pensei, isso como vai se estruturar? Vai funcionar 
isso? Isso vai funcionar? E entra também aquela discussão, não é? Mas, não é 
um desperdício de um dinheiro público? Aí você vai prá comunidade e aí você 
vê o que aquilo está trazendo prá comunidade em matéria de evolução do ser 
humano, não evolução só intelectual. Eu tive uma diretora quando eu fui 
supervisora do CEU São Rafael que ela falava prá mim: Você me traga tudo o 
que tem aí porque a comunidade não tem condições de ir prá qualquer outro 
lugar, então ela tem de ficar aqui e se beneficiar com os eventos que tem aqui. 
Então a gestora me passava tudo o que acontecia e eu estava em contato direto 
com todas as unidades prá fazer a propaganda.  Mas aí eu tive a dimensão da 
importância, e essa importância, eu vejo assim, a maioria do povo não percebe, 
do povo eu digo assim, quem está longe do CEU, quem é classe média. . .porque 
os CEUs estão naquelas comunidades mais carentes esse é o momento que é o 
que tem que ser, ainda, mas quem está longe do CEU ainda tem duvidas do que 
é esse recurso aí, se esse recurso está bem alocado. Saí um pouco do assunto, 
né? Perdão! 

Pesquisadora: Não tem problema. . . 
Sujeito participante 3: Diferente dela eu sempre fui deslumbrada, né?! 

Quando começou essa história do CEU eu estava na DRE de Itaquera e a gente 
tinha paixão, 

Sujeito participante 4: mas você estava aqui, eu não estava tão perto, não 
é?. . . 
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 Sujeito participante 3: A gente tinha a capacidade de sair de lá prá ver 
como é que estava a obra, eu achava demais toda aquela estrutura, né? Além do 
educacional toda aquela estrutura, Eu achava. . .al nossa vai ter esporte, vai ter 
cultura, vai ter teatro. . . prá esse povo lindo, ai gente olha. . . 

Pesquisadora: Desculpe, eu estou meio que tentando, só prá manter, 
garantir um pouco este roteirinho falta dizer um pouco dessa época quais os 
avanços que o grupo pensa, quando você pensa nesse período da Erundina e do 
Paulo Freire e do Cortella, que avanços esses quatro anos de governo trouxe 
para o coletivo da escola? 

Sujeito participante 4 : Eu penso que é o próprio fortalecimento do grupo 
de professores. Por mais questionamentos e duvidas que houvesse, era o 
momento que você estava junto. E junto até vai, foi bem lembrado foi no final do 
governo,mas até pra aquela dúvida prá você estar com seu par pra discutir que 
você não sabia como levar aquilo  O coletivo se reforçou, você criou laços 
importantes, eu acho, com os professores que nós não tínhamos. 

Pesquisadora: Não se falava em Projeto Político Pedagógico, né? 
Sujeito participante 4: Não, nós não tínhamos nem laços, porque um 

entrava o outro saía, cada um com a sua vida. Assim não, nós tínhamos laços e 
tínhamos um tempo para olhar o aluno. Nós não tínhamos mesmo uma base 
teórica que nos sustentasse, nem um curso que nos sustentasse mas nós 
tínhamos a nossa própria discussão prá tentar resolver isso e o nosso próprio 
fortalecimento prá tentar sanar  esses problemas e  olhar o aluno. 

Pesquisadora: Era como se fosse fazer um círculo de cultura todos os 
dias, não é? Que as pessoas pudessem crescer umas com as outras. . .Esse 
grupo mesmo pequeno de quatro pessoas, cinco pessoas, se nós estivéssemos 
trabalhando todos no mesmo lugar e pudéssemos sentar todos os dias para 
discutir a nossa prática, o quanto a gente não teria para contribuir uns com os 
outros?Essa frase do Paulo Freire que eu coloquei aqui no comecinho, é bem 
isso, né? Imediatizado pelo mundo,o quanto a gente consegue observar e trazer 
prá nossa vida, né? 

Sujeito participante 1: Então, mas hoje essa questão do coletivo está 
completamente fora daquilo que se pensou lá atrás. Hoje acho que nós vivemos 
um momento prá mim de caos. Hoje o horário coletivo se tornou numa situação 
que precisa ser reconstruída. E olha que eu posso dizer que eu tenho um grupo 
assim que tem um trabalho que eu acompanho tal,tal, tal, mas a situação hoje é 
delicada, efetivamente a gente não tem esse coletivo,do meu ponto de vista, eu 
fui coordenador pedagógico, estou há oito anos na direção, essa concepção 
inicial ela caiu por terra. Talvez essas mudanças sequenciais. . . Maluf/Pitta, 
depois Marta, Serra, Kassab. São sequencias de políticas diferenciadas que não 
se . . .né, são dispares, né?! 

Pesquisadora: Como é que essa política vem acontecendo dentro da 
escola nestes vinte e um anos, prá falar de um modo geral?Não precisa nem 
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citar governo por governo, mesmo durante o governo da Marta, houve uma 
preocupação também com a construção do coletivo? 

Sujeito participante 4: Eu penso que são muito descontínuas, que se faz. 
Eu me lembro que quando eu entrei na coordenação pedagógica, eu não fui da 
primeira chamada, vejam, quem foi da primeira chamada teve uma formação 
maravilhosa, específica por disciplina, foi na USP, teve uma formação prá 
Ciências, outra prá Matemática. . . Eu fui chamada num outro momento, acho 
que um ano depois, eu não tive formação alguma, me entregaram, não esqueço 
disso, a legislação,tudo o que havia sido publicado, prá vocês terem, prá vocês 
estudarem, mas coordenar não é você ficar olhando a legislação,o humano te 
chama lá, é outra coisa e o pedagógico também, você segue a legislação, mas 
você tem que ter uma visão pedagógica. . . 

Pesquisadora: Gente, é maravilhoso estar com vocês, sabia!! É muito 
legal! Vocês colaboraram bastante. . . 
        Sujeito participante 2: O que a gente pode sentir na gestão da Erundina, 
primeiro foi uma  aproximação da gestão das escolas e dos professores,você 
sentia próximo, né!. . . a formação eu acho que até existia, era uma formação 
mais descentralizada, normalmente ligada a cada NAE e que tinha como foco 
no caso do ensino  fundamental II que era o que eu atuava como professor, a 
interdisciplinaridade. No ensino fundamental I existia também formação que a 
gente ouvia as pessoas discutindo  que tinha haver com a questão do 
construtivismo. Emilia Ferreiro começou a ser discutida de uma forma mais 
presente na rede, isso antes da implantação dos ciclos,mas já existiam grupos 
prá estudar isso em cada escola e existiam grupos responsáveis por esta 
formação que estavam nos NAEs, agora a gente tem que considerar que a rede 
era muito menor do que ela é hoje. Acho que uma questão importante prá sua 
pesquisa, Emília, é você olhar o tamanho da rede na gestão da Erundina e olhar 
o tamanho da rede que é hoje, que é uma diferença  considerável. Outra questão 
é a auto-estima docente, eles tinham o seu trabalho reconhecido, e portanto a 
autoe stima docente era algo bastante interessante. Tenho comigo uma crítica 
que acho que foi um erro. Nós tivemos essa valorização salarial que foi 
considerável, mas infelizmente a gestão não teve a coragem naquele momento e 
acho que existia espaço político pra isso,  de limitar acúmulo de cargo. Quando 
ela teve a possibilidade de, e dobrou mesmo o nosso salário,só que daí ao invés 
de você parar o acúmulo, o professor quis ganhar mais,não abandonou o outro, 
acho que esse também foi um outro limite.Agora, eu concordo com o Paulo 
quando ele diz que hoje o horário coletivo é outro , mas eu acho que a gente 
precisa olhar as gestões, os perfis de cada gestão da cidade, mas a gente tem 
que ver a questão do neo liberalismo o quanto entra dentro do país e o quanto 
há uma valorização do individualismo. Portanto,esse sonho da década de 
oitenta que traz pra gente um certo saudosismo,de visualizar avanços ou de ver 
a possibilidade de lutas por avanços se perdeu; a gente se perdeu 
lamentavelmente com as ações neoliberais, e aí este individualismo, esse voltar-
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se prá si, a um consumismo exagerado,isso entra dentro da escola e eu posso 
ser suspeito, mas eu acho que  que na gestão Marta existiram muitos erros mas 
existia sim uma tentativa de recuperar o horário coletivo,existia, por exemplo, 
se você pensar o GAE, apesar dos atropelos que teve o GAE era uma tentativa 
de recuperar o horário coletivo e de um horário coletivo que não se limitasse 
exclusivamente a uma unidade, mas que pudesse pensar em polos, em regiões, 
tivemos muitos atropelos, é verdade. 

Sujeito participante 1: Eu queria até pegar esse gancho. Na Marta veio, 
mas quando você fala, eu me lembro que mais uma vez a universidade era um 
dos tripés e mais uma vez a universidade foge do páreo. Eu não consigo 
entender distanciamento. Quando ela veio prá unidade, eu tava no Vinicius de 
Moraes quando nós recebemos o formador, na hora em que ela viu aquilo, ela 
queria na verdade impor algumas condições. Ela não veio prá dialogar,ela 
queria impor ao diretor ao coordenador e ao coletivo a sua visão. . . 

Sujeito participante 2: Lembrando que naquele primeiro momento era o 
pessoal da PUC, não é? 

Sujeito participante 1 ; Isso! E aí o que aconteceu? Isso foi um “pega prá 
capar” então ela não veio prá contribuir ou prá fazer uma discussão mais 
ampla, não, ela veio prá dizer. . .E ela chega  numa escola como o Vinicius de 
Moraes, onde você tem uma situação estrutural extremamente complexa que até 
hoje não conseguiu resolver, e tenta dizer pro fulano que ele está errado. Os 
profissionais diziam, “não pera aí, se você sabe você vem fazer” e isso gerou 
um mal estar. E aí o que aconteceu? Quem ficou? Novamente aquele problema, 
ficou o supervisor e ficou a escola e aí? Aí você vai pro embate. Em algumas 
unidades onde os supervisores tiveram mais clareza, tiveram a compreensão do 
debate, do diálogo, a coisa fluiu e foi, mas em outras o pessoal não pode nem 
ouvir falar em GAE, tem diretor que se falar em GAE ele enforca um, por que? 
Porque ele sentiu que alguém de fora, porque a comunidade podia participar, a 
comunidade traz sem panos, a comunidade traz o que ela está vivendo  e fala in 
natura, não é? De forma brusca e aquilo assustou, então, mais uma vez você 
diz, o governo é rompido num passo adiante, o governo perde e você volta à 
estaca zero de novo. 

Sujeito participante 2: Agora, acho legal você trazer esta questão da 
universidade, por que a secretaria vai atrás da universidade? Exatamente por 
aquilo que vocês já se referiram que foram oito anos sem nenhuma formação. 
Então você não tem formação nenhuma durante a gestão Maluf/Pitta e daí 
quando a gente tenta recuperar, quando a gente tenta retomar o diálogo se não 
me engano foi até este termo que o secretário usava e daí ele percebe uma 
lacuna de formação e daí ele vai atrás da universidade e você tem razão, há um 
distanciamento entre o discurso da universidade e das escolas. 

Pesquisadora: Bom gente, que avanços foram percebidos meio que a fala 
da Mariza trouxe bem e a do Edson também 
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Sujeito participante 4: Cada um fala de um lugar e nessa época eu tava 
como professora e nessa época a escola onde eu estava tinha assim um coletivo 
muito forte, tinha assim um grupo de professores muito assim preocupados com 
o aluno era o momento de discussão, não era o momento de o pessoal estava ali 
por estar ou... o professor se sentia valorizado e discutia realmente até assim, 
no aluno, até assim no fechamento de bimestre, fechamento de semestre, uma 
discussão de acompanhamento embora sem aquele respaldo. 

Sujeito participante 1: Então,mas você tinha por exemplo na Marta temas 
geradores até por regiões. . . 

Sujeito participante 3: Nossa!! Mas vocês se lembram de tudo, não?! 
Sujeito participante 4: Mas isso foi muito questionado na minha escola 
Sujeito participante 1: Sim, foi muito questionado mas você trazia é o que 

eu estava conversando com a Lurdinha, nós passamos oito anos sem uma 
identidade,eu olho pra cara do colega, eu não sei se é diretor ou coordenador, 
eu não sei. . . passamos oito anos sem se reconhecer como diretor, eu não sei 
quem é o diretor da EMEI da CEI, eles vão tirando e você não vai percebendo, 
vem as pessoas novas e você encontra do corredor e você não sabe. Você não se 
identifica, você não cumprimenta você não conhece. Quando você traz as 
pessoas de novo pra isso, você acaba gerando uma confusão, por que? Porque 
as pessoas começam a se expressar e você libera aquilo que muitas vezes está 
no seu inconsciente que prá você vale. Foi o que ela falou, assim, ah! O pessoal 
está fazendo greve, está fazendo unha e cabelo, mas ela falou no meio de todo o 
mundo quase foi espinafrada, mas ela falou porque ela pensa isso, e ela nunca 
tinha falado num coletivo. Você precisa se reconhecer em um grupo, então você 
tem que ter esse cuidado. . . 
         Sujeito participante 2: tem de ter estratégias para estar em grupo não é. . . 

Sujeito participante 1: Quando você percebe a via da possibilidade desse 
reconhecimento, não é? Da oportunidade de discussão de temas mais centrais, 
mais gerais. Hoje não tem este tema mais central, mais  geral que te motiva 
então, o coletivo também não consegue fazer um embate destes temas mais 
gerais. . . 

Pesquisadora: E nem foca no aluno né... 
        Sujeito participante 1: Quando volta pro aluno eu vi muito coordenador 
quando foi implementado o Programa Ler e Escrever, alguns coordenadores 
pedagógicos viravam prá mim e diziam” agora sim!” Como agora sim?O papel 
central da escola sempre foi o ler e o escrever e o que significa este  “agora 
sim”? Significa que aquele tema central não fazia parte da discussão? Quer 
dizer, é uma coisa, e eu ouvi muito de coordenador pedagógico “ agora sim, 
agora eu estou fazendo o que é para ser feito? Pera aí. . . e antes, não se fazia? 
Desde quando a escola não discutiu isso? Mesmo num tema geral,mesmo num 
grupo maior, mesmo você se agrupando num conjunto mais amplo. . . 
              Sujeito participante 3: No GAE a gente discutia isso. Discutíamos 
Português, Matemática. . . 



[Digite texto] 
 

119 
 

Sujeito participante 4: O que eu vou dizer é assim, eu vou elogiar a Dalva 
mesmo porque na verdade a questão do tema gerador na minha escola deu a 
maior polêmica porque era assim, você tinha um norte, fazia o seu Projeto 
Político Pedagógico e aí vinha o tema gerador e vinha o NAE -  olha nós vamos 
ter exposição “escolas mandem” -  e ai a escola falava “ pelo amor de Deus 
nós temos aqui um Projeto Político Pedagógico e a todo o momento nós vamos 
focar com o aluno coisas que são demandas que estão vindo e aí eu vim 
conversar com a Dalva, não conversar particularmente que ela tinha essa 
prática de ouvir coordenadores em reunião e eu acho muito legal que o NAE 
tenha projetos porque cada escola tá num momento, uma tá trabalhando o 
preconceito outra tá trabalhando uma outra temática então é bom que tenha 
porque a hora que tem e o NAE chama a escola que tem manda!! Você sempre 
vai ter gente trabalhando em uma temática ou outra, o que não pode haver é de 
uma forma compulsória todas as escolas trabalharem a mesma temática,  

Pesquisadora: Porque aí já é uma intervenção direta na escola, não é?!  
Sujeito participante 4: Pois é, em abril a escola envia uma temática em 

maio a escola envia outra temática porque aí não há projeto político 
pedagógico que se sustente,porque o pessoal discutiu para levar a efeito uma 
determinada tarefa durante o ano,ela achou ótimo, continuou, lógico a mandar 
as demandas, mas com um outro olhar!!  

Sujeito participante 2: Eu acho interessante o que você traz, a questão do 
respeito ao projeto político pedagógico, no entanto, a gente não pode deixar de 
apontar  a necessidade de a gestão apresentar com clareza a sua política 
educacional,por que?? Porque também é outra estratégia que pra mim a direita 
tem. O que eles fazem? Eles confundem a ideia na cabeça das pessoas e das 
escolas a ideia de autonomia com  falta de responsabilidade no sentido de 
apresentar uma política educacional. Não. . . cada escola faz o seu projeto, 
cada escola caminha do seu jeito e não apresenta projeto educacional e política 
educacional e aí acho que essa foi algumas das resistências que encontramos 
nas escolas na gestão da Marta. Nós vínhamos de duas gestões sacanas e 
irresponsáveis que foi Maluf e Pitta que se escondiam atrás da ideia de 
autonomia e não apresentaram uma proposta, o Pitta resolveu correr atrás da 
LDB que estava sendo estruturada e propor o movimento que o MEC estava 
construindo com Fernando Henrique Cardoso e se limitou, não cada escola tem 
seu projeto. Quando vem a gestão da Marta, a gestão da Marta vem com uma 
proposta da questão da inclusão, da questão dos programas sociais e daí veio a 
resistência das escolas falando “não, a gestão está tentando impor”, não, não 
era isso, a administração ficou muito tempo sem uma política educacional, a  
cidade ficou muito tempo sem explicitar uma política educacional, vem uma 
gestão e explicita porque a Erundina também explicitou, quando a Erundina 
explicitou eu me lembro perfeitamente que houve também muita resistência, 
existia por exemplo eu estava na EMEF Marlene Rondele que na época ficava 
no NAEprimeiro  NAE quatro, depois ficou no NAE oito e ali era um centro de 
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resistência àquilo que se apresentava como política,por exemplo, a questão da 
inter existia uma guerra contrária à interdisciplinaridade. Eu acho que a 
mesma coisa vem na gestão da Marta, há uma resistência aberta de boa parte 
da rede de boa parte de espaços conservadores da rede quando tentava se 
explicitar qual era a política educacional que se propunha. Então dizia-se assim 
bom, nós precisamos dialogar com a diversidade, vinha o Projeto Escola 
Aberta, por exemplo, o Projeto Escola Aberta, algumas escolas só faltavam 
bater diretamente na secretaria quando se falava vamos abrir a escola nos 
finais de semana como se fosse uma ideia de propriedade particular que eu não 
abro. . . e a estrutura de escola aberta era uma estrutura que permitia a 
comunidade assumir, nem era obrigatória a presença direta do gestor ou do 
funcionário e mesmo assim havia uma perspectiva de resistência. Eu sei que 
não é o que você está colocando mas achei que era importante ressaltar. . . 

Sujeito participante 4: Eu não estou colocando nesta perspectiva. Eu 
estou colocando na perspectiva do pedagógico, na verdade de projetos que já 
tinham sido avaliados aqui, então na verdade o que nós estávamos trabalhando 
na escola já tinha passado pela supervisão do PT e tinha clareza. O que 
acontecia era assim, a cada momento havia uma demanda, como eu acho 
bacana que haja. Por exemplo, dia do meio ambiente, então manda tudo que 
tem, então a escola parava muito em função de fazer pequenos trabalhos, que 
na verdade você está fazendo só que é diferente você estar fazendo lá e você se 
organizar para mandar prá DRE prá determinado dia, todo o mês basicamente. 
. . Mas esse não era o grande projeto. . . 

Pesquisadora: É que  era coordenador Regional da Vila Prudente na 
época. . . eu não sentia isso. . . 

Sujeito participante 1: Não mas isso teve, olha se vocês perceberem,olha, 
uma das questões que me chamou a atenção foi quando eles implantaram o 
Plano de Trabalho pela Unidade Escolar, olha o primeiro plano de trabalho 
que pressupões discussão no coletivo que foi mandado  setenta por cento foi pra 
redução da energia e água. Isso saiu publicado na gestão anterior e várias 
universidades fizeram uma crítica ferrenha ao secretário. Como é que pode, nós 
temos tantos problemas de aprendizado na ordem de oitenta por cento, noventa 
por cento em matemática sessenta por cento em português e a maioria das 
unidades, a maioria que foi publicado passou pelo supervisor ele não viu, ué 
passou pela escola passou pelo coletivo,porque o Plano de Trabalho tem que 
ser assinado por todos do coletivo passou pelo supervisor, passou pelo diretor 
geral e setenta por cento dos planos estavam relacionados à diminuição de 
consumo de água, luz e outras e outros fatores, então vejam. Mas de que 
coletivo e de que formação nós estamos falando? 

Sujeito participante 4: Mas de onde vem isso? Vem da própria 
descontinuidade. Se você não tem o pedagógico, o que te sobra é isso, né?!.  

Sujeito participante 1: Mas se o governo não te dá também alguns 
horizontes e é papel da secretaria, você vai se apegando em alguns fazeres. 
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Sujeito participante 4: Volto a dizer, isso vem da descontinuidade, da 
falta de uma proposta, então vamos ser parceiros da SABESP. . . 

Sujeito participante 1: Você vai em uma reunião e ouve alguém falando 
“olha vamos reduzir as cotas” aí você vai prá escola e fala “vamos montar um 
projeto”. Então veja, ele não implementou, mas você é o culpado.Então você diz 
assim, olha, o governo não tá ditando, não ele tá ditando, ele diz assim prá você 
-  olha se reduzir, você vai receber um dinheirinho a mais, então você chama 
todo o seu coletivo, monta um projeto porque o diretor falou “Ah! Pegou dois 
paus a mais” e manda, o supervisor aprova e é publicado e aí chega a 
universidade e vai dizer “que que é isso? Noventa por cento não sabendo 
matemática e o diretor quer reduzir conta de luz e de água!!!” Esse é o projeto 
prioritário?? Então é assim, se o governo também não dá um princípio o 
próprio coletivo acaba caminhando e acaba  fugindo do próprio princípio. 
Como é que pode uma EMEI ter um projeto assim. Eu fui supervisor vi vários 
projetos escritos assim. Gente, nós estamos falando de uma questão de inclusão 
e  esse é o principal projeto de vocês!!! 

Sujeito participante 4: Na verdade,eu acho assim, o foco é tudo é a 
questão de nós nos propormos própria manipulação como ele falou, porque eu 
me lembro fazendo, todo o ano você tem que refazer o teu projeto e pensar no 
projeto da sua escola, eu tava lá, fiquei anos lá fazendo isso. Até que chegou um 
momento que eu falei eu não vou colocar mais, o que significa “ Formar alunos 
cidadãos” porque a gente fica se cobrando, nós estamos nos repetindo e não 
está acontecendo nada.Então chega um momento que você fala e vamos 
reprovar esse aluno mas o que nós vamos fazer com esse aluno que nós vamos 
reprovar? Mas é assim. . .Também eu não sou maravilhosa, mas como 
coordenadora, me peguei, repetindo uma coisa. . . e depois voltando, mas pera 
aí. . .quantos anos nós vamos ficar fazendo essa mesma coisa ou colocando 
palavras que são sinônimos né porque você tem um determinado documento prá 
mandar e eu não raciocinei em cima disso e eu não vi o quanto a minha escola 
avançou nisso. É complicado. É complicado pro ser humano. 

Sujeito participante 2: A gestão do Kassab ela conseguiu fazer uma coisa 
que por mais que a gestão do Maluf e Pitta tenham tentado não foram tão 
eficientes quanto o Kassab foi. Eles conseguiram entrar numa forma direta no 
coletivo da escola. Eles entraram no coletivo e, na minha opinião, destruíram a 
autonomia do coletivo. E daí a gente vê por que  o professor vai perdendo essa 
possibilidade do trabalho coletivo? Na verdade, o Paulo traz isso né? Você não 
vai percebendo, o movimento ele vai ocorrendo no cotidiano e você não se 
percebe, a hora que você vê ele está destruído. Então, o professor de alguma 
forma, ou parte dos professores ficaram felizes não era com a entrada era com 
a possibilidade de apresentar um material mais, digamos assim, aplicável, eu 
vou dizer assim, construíram  cartilhas, eles reintroduzem as cartilhas. Eles 
reintroduzem as cartilhas com essa coisa do Programa Ler e Escrever, 
estabelecem, digamos assim, uma série de regras de classificação e após a 
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classificação como você intervém. É uma coisa de você subestimar a 
capacidade intelectual docente e o professor não percebeu. E aí isso causou 
uma consequência gravíssima, então eu tenho visto por exemplo na atual gestão 
que ao meu ver, ela ainda também não mostrou, de qualquer forma ao que veio, 
então na atual gestão a gente já não tem mais a obrigatoriedade de viver o Ler 
e Escrever no sentido de ficar discutindo os documentos e aplicar os 
documentos e medir numa questão prática e você não consegue, pelo menos até 
agora são seis meses, construir um horário coletivo a partir das necessidades 
da escola, a partir de estudos da escola, o coordenador muitas vezes se 
considera sem condições de fazer “ah! Não tenho condições!!” estou não sei há 
quanto tempo sem formação, o que eu sei fazer bem é aplicar aquilo que eu fui 
treinado, porque era um treinamento da gestão anterior e daí no horário 
coletivo a gestão Kassab conseguiu destruir a perspectiva de autonomia e a 
possibilidade da pessoa acreditar-se como autor, tirou a possibilidade de 
autoria e aí o professor e o coordenador passam a ser um mero aplicador de 
técnicas pensadas centralmente, então há uma centralização na gestão Kassab e 
as pessoas, ao meu ver, não perceberam isso e essa centralização foi tão 
perversa que tirou das pessoas a possibilidade de eles acreditarem que eles são 
autores. E agora, acho que essa gestão, talvez um dos motivos que ela tem 
dificuldade de construir é  porque as pessoas não acreditam na sua 
possibilidade de autoria. 

Sujeito participante 4: Porque temos de ver a parceria do coletivo. Você 
está falando e eu estou lembrando. Antes do Ler e Escrever nós tínhamos que 
discutir o aprendizado, sempre nós tivemos que discutir o aprendizado, então o 
professor, lógico, todo o mundo estudou e sabe o seu fazer, então uns discutiam 
com os outros o que estavam fazendo, o que deu certo e o Ler e Escrever 
esvaziou isso. Eu não tenho mais, eu to aplicando mas eu não estou discutindo 
aqui com os meus pares que aprenderam a fazer foram formados para fazer isso 
aí mas não temos mais que discutir o que está dando certo. O professor tem de 
aplicar o que eles estão propondo porque não houve a proposta do docente. 

Sujeito participante 1: No entanto, se você pegar o orçamento, não sei se 
o de 2009 ou o de 2010, você tem uma queda vertiginosa nos recursos de 
formação. Traz que eles aplicaram quatorze milhões só no Programa ler e 
Escrever, o que quer dizer isso? Quando você divide isso por treze DREs, não 
dá quase nada. Ele acaba sendo revertido em material. O que você pode fazer 
quando cai vertiginosamente o recurso, você tem que diminuir a formação. 
Então qual é a ideia? Você forma o Coordenador Pedagógico e ele reproduz, 
mas você forma  através de uma formação secundária. Você não vai lá e 
contrata a figura X, você não contrata o autor pra formar o professor. A SME é 
que forma a DRE que chama o CP aqui e aí quando chegou lá na escola tá tudo 
distorcido. Onde você percebe isso, no orçamento, para a questão orçamentária 
a queda é vertiginosa então você não atinge mais o professor. A informação que 
ele recebe vem de onde? Vem do CP. Então o CP diz “eu sou formador de Fund 
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I”, agora eu sou formador de Fund II, mas onde está escrito que quando você 
passou no concurso que você é de fund I ou de fund. II, isso não existe, você é 
coordenador pedagógico da escola, mas hoje não. Então houve uma orientação 
prá que mandasse, olha com eles vão construindo, prá que o diretor mandasse 
formalmente quem é o responsável pelo fund. I  e quem é o responsável pelo 
Fund. II, a segunda é; o coordenador teríamos que oficializar um horário 
específico onde eles atenderiam. . . pera. . .pera. . .pera. . . então veja: eles vão 
construindo e você não vai percebendo, mas o coordenador  se sente valorizado, 
não, agora eu atendo. Isso tá gerando uma crise, então o que este governo 
deveria ter feito, ele deveria ter chamado os supervisores prá uma conversa 
séria na “xinxa”, segundo os coordenadores pedagógicos prá dizer” filhão olha 
a partir de agora . . .” não. . .não fizeram isso, não fizeram movimento nenhum, 
os coordenadores estão igual barata tonta, eles perderam de fato esse. . ., não 
se tem. . .então como é que o cara encaminha lá. . . É só você ver o PNAIC, eu 
tenho duas professora que fizeram o PNAIC nesta gestão, olha só como isso 
arrebenta. Coordenadora chegou e falou para mim: “o que que é isso?”Você 
acha? As duas professora fizeram o PNAIC e estão no horário coletivo 
explicando do PNAIC e eu? Ela não fez PNAIC. . . Essa gestão cometeu um erro 
básico, você sai de um cara que estava tudo altamente centralizado nele porque 
ele se sentia o máximo, o rei da cocada preta, agora a gestão muda, chamaram 
os professores prá fazer o PNAIC e quem tá indo pro coletivo falar do PNAIC 
não é o coordenador. . . você acha que ele tá se sentindo como? Mas o 
coordenador prá ele foi uma pancada na cabeça. Ele deixa de ser. . . Não agora 
o governo percebeu e começou a fazer um processo de inversão mas no 
primeiro momento, a primeira chamada foram para os inscritos lá atrás, houve 
um erro básico, então o coordenador, então isso gera uma crise lá no horário 
coletivo porque quem tem a informação, o professor, mas veja se eu sou o 
coordenador e a informação de formação não está sob o meu comando, veja é 
uma mudança, mas é uma mudança que precisaria ter uma estratégia diferente, 
você não pode fazer isso. Você sai de oito anos que era só o coordenador, só o 
coordenador, ele vinha aqui toda a hora, formava, tanto que a evolução dele é 
maior do que a nossa de diretor; o cara só evoluindo, só evoluindo e eu lá atrás, 
aí agora é o professor, epa! O cara fica . . . Ele fica perdido. Eles vem pra cima 
de mim, e eu falei assim. . . Eeeeeuu!! Vocês tem que ver lá, vai buscar. . . 

Pesquisador: É muito complexo. . . 
Sujeito participante 1: É muito complexo! E aí, você toma pau! O que 

acontece lá?! A professora vem falar prá mim. . . “ Paulo, mas ela não 
gostou!!” “Ela não gostou do que?” “É, eu fui explicar o que passou na 
formação, dizer o que de fato tinha acontecido e ela falou que estava 
atropelando que aquele não era o momento, que aquela não era a discussão. . 
.” Então veja. . . 

Sujeito participante 4: Quer dizer. . . Olha o que vira 
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Sujeito participante 1: Então se você já vem de uma situação, se você já 
vem de uma falta de formação, se você já vem sem rumo, sem rumo do ponto de 
vista mais global, fazendo aí do seu dia-a-dia, e aí vem essa mudança. Não tem, 
essa mudança de quatro em quatro anos tão gigantesca, ela arrebenta com o 
coletivo, você não cria, né. . . E isso tende a. . . 

Pesquisadora: Bom, e a última pergunta é. . . eu acho que vocês já 
responderam eu acho que a sexta pergunta a gente podia tentar responder. . . o 
que ficou? O que o Freire implantou lá atrás que a gente acha que a gente 
ainda tá colhendo hoje? Que a gente ainda consegue colher hoje? O que  vocês 
acham que ficou? 

Sujeito participante 1 vai embora. . . Muito obrigada!! Antes de ir 
embora, toma um bolinho, toma um cafezinho que eu fiz com carinho 

Sujeito participante 4: Olha! A jornada está aí. . . eu acho que, sabe, nós 
temos os avanços, nós temos os retrocessos, umas coisas fazem parte mas as 
jornadas estão aí. . .  

Sujeito participante 3 : E nós não podemos perder no meu entender, não 
é? 

Sujeito participante 4: E sempre vai haver o amor à Educação. Acho que 
nós vamos ter alguns professores descomprometidos, sempre. . . coordenadores 
idem, enfim! Mas eu penso que a vontade de acertar no pedagógico permanece 
ainda, talvez agora não mais com aquela auto estima  que teve no princípio que 
nós nos sentíamos valorizados, agora é uma coisa sofrida, sofrida, mas não 
deixou de ser um movimento que. . . 

Pesquisadora: A possibilidade de sermos sujeitos, ainda existe? A minha 
hipótese. . . 

Sujeito participante 3: Esta cidade tem liderado este movimento. Eu acho 
assim uma coisa belíssima, nós termos garantido isso e termos isso, só São 
Paulo tem isso na Educação, ela implementou essa jornada, entende? Ela 
pensou os ciclos, ela pensou os CEUs, e eles estão aí, são lindos, gente!! Eles 
não estão caindo, eles estão aí, inteiros, maravilhosos!! Lindos!!! 

Sujeito participante 4: Eu acho que só uma cidade com essa história toda 
pode. . . 

Pesquisadora: E assim, a gente tem a esperança, a ideia do esperançar 
do Freire é muito forte, ela permanece, nós somos seres esperançosos, é da 
natureza humana. . . 

Sujeito participante 2: Então, eu acho que tem essas questões que vocês 
apresentam concretas, né. . . a questão das jornadas, essa. . . mas eu acho que 
fica a questão do diálogo como algo fundamental e possível, uma gestão pode e 
deve dialogar e se aproximar das unidades porque o diálogo prá mim ele está 
na essência da construção do conhecimento, o diálogo seja na construção de 
políticas, mas seja na própria construção das aulas, do conhecimento, a 
essência, então o diálogo. . . Era bonito, por exemplo, de se ver, e chegar numa 
escola e o Paulo Freire, por exemplo e ele estava em escolas. Ele chegava, 
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colocava no pátio trezentas crianças, ele sentava numa cadeira na frente dessas 
crianças, existia um silêncio, um silêncio, uma coisa que era admirável, veja, 
como se conseguia aquilo e ele dialogava com aquelas crianças, as crianças 
falavam e ele falava, eu acho que deve ter inclusive na secretaria da educação 
gravado alguns desses diálogos de Paulo Freire. 

Sujeito participante 4: Você está falando isso, mas lembrei rápido da. . 
.eu não lembro o ano mas a comunidade nossa, eu era do Alceu Amoroso Lima, 
era a nossa última escola em São Mateus naquele época e ele veio à convite da 
comunidade porque nós queríamos, eu era professora, queria muito, né, a EJA 
na escola e a diretora não queria, porque às dezenove horas fechava a escola, 
morava longe e ela não admitia a possibilidade de ter que ficar à noite e ai a 
comunidade conseguiu trazer o Paulo Freire e aí viemos eu, o Marivaldo e aí 
organizamos o pátio, deixamos aquilo lindo, enfeitei de flor, foi lindo. Eu 
lembro direitinho dele sentadinho lá ouvindo a comunidade e assim, aqueles 
alunos todos, porque quem sabe o  que é o Pró Morar naquela época sabe, hoje 
e há vinte e cinco, vinte e oito anos atrás, não é, vinte e três anos atrás, então, 
só prá terminar, aí ele fez essa conversa, aí quando as pessoas da comunidade 
mostraram a importância expressaram, e disse assim: “Eu sou da comunidade, 
sou moradora eu não pude estudar, eu quero voltar prá escola, eu quero ter 
esse direito” e eles eram muito bons aquela comunidade é muito boa até hoje, 
né!! Você vai no CEU São Rafael, você vê aquilo. Aí, eles começaram a falar, 
nossa na hora a gente começou a se emocionar de uma tal maneira que o Paulo 
Freire falou assim: “Olha por que a dúvida, né?Por que a gente precisa achar 
que nós não vamos ter essa escola? A escola não é de vocês? Vocês não 
anseiam por isso? Está aberta a EJA!!! É só encaminhar!! Professor Marivaldo, 
a partir de amanhã o senhor encaminha a documentação pra secretaria e essa 
escola vai funcionar” Sabe quantas salas nós começamos lá? Nós tínhamos 
capacidade prá quinze salas, nós montamos quinze salas abertas, pode olhar! 
Essa DRE deve ter histórico do Alceu! Quinze salas de EJA no Alceu! Claro que 
tinha algumas do regular, devia ser dez no começo, e aí quando após alguns 
anos a gente conseguiu mandar todo o regular para o diurno a gente ficou com 
as quinze salas de EJA abertas, era a coisa mais linda! E a diretora quase 
morreu! Tanto que ela foi embora! Ela foi embora, porque ela não suportou a 
ideia, né! No ano seguinte ela já não estava mais. . . Então eu só estou 
lembrando disso porque é isso mesmo né! Ele tinha essa capacidade de ouvir e 
tinha uma facilidade. . . 

Pesquisadora: E essa possibilidade ainda existe hoje, né, Solange? 
Sujeito participante 3: Porque é deles. . . a gente faz tanto o discurso que 

é deles, é deles, mas a gente não aceita, a gente é ruim, né? A gente é perverso 
em algumas atitudes nossas. . . 

Sujeito participante 4: Ritualistas. . . 
Sujeito participante 3: Perversidade mesmo. Acho que a gente quer 

cercear o direito do outro, né! E, no entanto, não! Gente! Eles só queriam o 
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direito de estar  ali naquela comunidade, de estar estudando ali, porque é deles, 
eles moram ali do lado. . . 

Sujeito participante 2: A questão do diálogo, a questão da gestão 
democrática, o protagonismo dos alunos, eu acho que é fundamental e tem sido 
desconsiderado, os alunos tem que ser protagonistas do processo de 
aprendizagem, do processo de politização e isso é algo necessário, possível, eu 
acho que a gestão da Erundina com o Paulo Freire e o Mário Sérgio Cortella 
demonstraram que isso é possível e necessário. E fica a questão acho que da 
esperança, né! da utopia como aquilo que nos desafia a construir uma 
sociedade justa mas fundamentalmente por meio de um currículo humanizador. 
Acho que é isso! 

Pesquisadora: Gente!! Muito obrigada!!! 
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